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SAMSUN İLİNDE İKLİM TRENDLERİ 
*Kutlu KOSİF (İnş.Yük.Müh.) 

ÖZET 

Son yıllarda küreselısınma, soğuma, iklim değişikliği gibi olaylar dünya gündemi
ni önemli ölçüde meşgul etmekdedir. İklimdeki değişimler. yeryüzünün kimi bölgelerinde 

·sel felaketleriyle kimi bölgelerinde de kuraklık olarak kendisini hissettirmektedir. 
Çalışmada, iklimsel değiştmlerin Samsun ilindeki etkilerine ışık tutmak amacıyla DMİ 
ve DSİ istasyonları gözlemlertnden derlenen yıllık bazda ortalama sıcaklık, toplam 
yağış, bulutlu ve kapalı gün sayılan {bulutluluk) ve Kürtün ırmağı ortalama akım değer
lerinin trend analizleri yapılmıştır. Meteroloji istasyonu yerinin 1973 yılında değiştiril

diği gözönünde bulundurularak gözlem serileri 1973 öncesi ve sonrası şeklinde iki alt 
iklim dönemine ayrılmış ve en küçük kareler ile Mann-Kendall sıra korelasyonu yön
temleri uygulanarak ortalama sıcaklık, toplam yağış ve ortalama akım gözlemlerinde 
artış eğilimi, bulutluluk gözlemlerinde azalış eğilimleri belirlenmiştir. 

A.GiRiŞ 

Yerküre iklimi, oluşumundan bu yana 
tarihler boyunca doğal nedenlerden dolayı 
devamlı değişme eğilimindedir. Bilim 
adamları, Grönland ve Rusya'nın Wostok 
kutup istasyonlarından aldıkları, toplam boyu 
2000 m yi bulan buz sondaj örnekleri içinde 
korunan atmosferik, toz, metan, karbondiok-
sit değişimleri gibi veriler yardımıyla 

geçmişten bu güne iklimsel değişimleri tespit 
etmişlerdir. (Baykan, 1994). Ayrıca deniz altı 
tabakalarında 016 izotopunun bolluk 
araştırmasına dayanan yöntemlerle 
geçmişteki iklimsel değişimler tespit 
edilebilmektedir. Son bir milyon yıl içerisinde 
dünyanın iklim düzeni yaklaşık on kez 
bozulup yeniden kurulmuştur. iklimsel olarak 
en istikrarlı dönemin, uygarlığın gelişme 
sürecine girdiği son on bin yıl olduğu kabul 
edilmektedir. ll. Dünya Savaşı'ndan sonra 
gelişmeye başlayan sanayi ile birlikte iklim-

•osi XXII. Bölge Müd.224.Şube Müdürlüğü- Rize 

deki doğal değişebilirliğin yanında son 50-60 
yıl içerisinde iklim üzerinde belirgin bir insan 
etkisinin de bu lunduğu belirlenmiştir 
(Türkeş, 1996 b). 

Güneş ısışlarının bir kısmı atmosfer, 
bulutlar ve yer yüzeyi tarafından uzaya geri 
yansıtılırkendiğer bir kısmı da yine atmosfer, 
bulutlar ve yer yüzeyi tarafından soğurulur. 
Sağurulan enerji kadar enerjinin uzaya geri 
gönderilmesiyle yeryüzü bir ısı dengesine 
sahiptir. Bu ısı dengesinin çeşitli insan etkin-
likleri sonucu bozulmasıyla birlikte yeryü-
zeyinin ısınması veya soğuması nedeniyle 
iklimsel değişikler ortaya çıkmaktadır. 
Güneşten atmosfere kısa dalga boyunda ge-
len ışınların % 30'1uk bir kısmı uzaya geri 
yansıtılırken, % 20'1ik kısmı doğrudan atmos-
fer tarafından soğurulur. Yeryüzeyine ulaşan 
% SO'Iik kısmı kızılötesi ışınıma veya ısıya 
(uzun dalga boyuna) dönüştürülür. 
Yeryüzeyinden geri yansıyan uzun dalga 
boyundaki bu ışınımlar atmosferdeki sera 
gazları tarafından tutulur. Sera etkisi adı ve-
rilen bu olay nedeniyle yeryüzeyi ile atmosfer 
arası nda ısı depolanmaktadır. (Şekil 1.1) 
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Şekil1.1 -Atmosferik sera etkisi (Türkeş 
vd.,1999) 

Fosil yakıt yakılması, yeşil alanların 
tahribatı gibi çeşitli insan etkinlikleri sonucun-
da atmosferde birikimleri artan karbondioksit, 
metan, diazotmonoksit ve kloroflorokarbon 
gazları (sera gazları), 19. yy.'ın sonlarından 
günümüze kadar küresel ortalama yüzey 
sıcaklık ortalamasının 0,5 oc artmasına ne-
den olmuştur (Şekil1.2). Bu ıs ı artışı yerküre 
ikliminde hissedilir değişiklikleri meydana ge-
tirmektedir. 

Yeryüzünün ısınması yanında bazı 
etkenler nedeniyle soğuması da mümkündür. 
Bu etkenler yine insan faaliyetleri sonucunda 
ortaya çıkan kükürt emisyonları. aerosoller, 
t~~. ve su. buharının atmosfere küçük par-
tıkuller halınde geçmesi ve bu partiküllerin 
gü~eş ışınların yeryüzüne ulaşmadan uzaya 
gerı yansıtmasıdır. Bu durum etkisinin 
yarartığı soğuma ile yeryüzünün, ısınması 
gereken miktardan daha az ısındığı belirlen-
miştir. 

(Monastersky, 1992). Bugün yerküre, 
nedeni teknolojinin gelişmesi ile birlikte 
sanayi tesislerinin atmosfere bıraktığı sera 
gazları etkisine veya iklim döngüsündeki 
olağan iniş çıkışlara ya da Türkiye'yi pek 
etkilemediği öngörülen atmosfer-okyanus 
etkileş imine (EI-Nino ve La Nina) bağlanan 
iklim değişikliği ile karşı karşıyadır. iklimdeki 
değişimler yerkürenin kimi bölgelerini sel fe-
laketleriyle, kimi bölgelerini de kuraklıkla 
tehdit etmektedir. Bu çalışma iklimsel 
değişimlerin, Karadeniz bölgesinin en önemli 
yerleşim birimi olan Samsun ilindeki etki-
lerine ışık tutabillmek amacıyla yapılmıştır. 

2. Ç~LIŞMA ALANI VE UYGULANAN 
YONTEMLER 

Türkiye Cumhuruyeti'nin ilk temellerinin 
atıldığı, ulu önder Atatürk'ün bağımsızlı k sa-
vaşını başlattığı nokta olan Samsun ili, 
ekonomik ve kültürel yönden Karadeniz Böl-
gesi'nin en önemli yerleşim birim id ir. Samsun 
ili, Orta Karadeniz bölümünün sahil kesi-
minde , Kızılırmak ve Yeşilırmak deltatarının 
arasında yer alır. (Şekil 2.1) 
uıt-----------------------------~ 

.. 

Şekil1.2 - Küresel olarak ortalama yeryü-
zü sıcaklıklarındaki zamansal 
değişim (W.M.O., 1995) 

KARADENiZ 

Şekil2.1. Samsun ili yer bulduru haritası 
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Şehir merkezi, deniz kıyısı boyunca ve 
güneye doğru yükseltileri 50-200 m arasında 
9eğişen tepelikler üzerinde kurulmuştur. 
Iklim özellikleri açısından Karadeniz böl-
gesinin doğu ve batı bölümlerine oranla 
farklılıklar gösterir. Karadiniz'e paralel olarak 
uzanan Doğu Karadeniz sıra dağları Sam-
sun'un da içinde yer aldığı Orta Karadeniz 
bölümünde önemli ölçüde yükseklik kaybe-
der. Bu bölümde Kızılırmak, Yeşilırmak, Kür-
tün ve Mert ırmakları vadileriyle denize! etki-
lerin bu vadiler boyunca iç kesimlere 
ulaşmasına elveriş li bir orografik durum 
vardır. Samsun ilinde orografik şartlara bağlı 
yağışlar doğu ve batı kıyı şeridine oranla da-
ha düşüktür. Yazları fazla sıcak geçmez, kış 
sıcaklıkları ise hiçbir ayda 0°C'nin altına 
düşmez (üner, 1990). 

Çalışmaya konu olan iklim 
elemaniarına ait hidrometeorolojik gözlem-
lerden sıcaklık, yağış, bulutlu ve k.apalı gün 
sayıları (bulutluluk) değerleri D.M.I Samsun 
meteoroloji istasyonundan, Kürtün ırmağı 
akım değerleri DSi Ahırlı akım gözlem istas-
yonundan derlenmiştir. Yıllık gözlemler kul-
lanılarak periyodik bileşen, gözlemlerin rast-
gele değişken ve birbirinden bağımsız (ho-
mojen) olduğu kabulü ile de stokastik bileşen 
ayrılarak zaman serilerini oluşturan iklimsel 
süreçlerin deterministik değişken bileşeni 
(trendi) incelenmiştir. 

Samsun meteoroloji istasyonunun yeri 
1973 y ılında 44 kotundan 4 kotuna değiştiril
diğinden Samsun gözlemleri 1973 öncesi ve 
sonrası şeklinde iki alt iklim dönemiyle analiz 
edilmiş ve trendleri karşılaştırılmıştır. Trend 
analizinde parametrik yöntemlerden en kü-
çük kareler yöntemi (EKKY) ve dağılımdan 
bağımsız parametrik olmayan (nonparametrik) 

1973 ONCESI 
IKLIM ELEMANI GÖZLEM TREND DENK. 

ORT.SICAKLIK (OC) 1930-1972 y=0,01 OOX+ 14,219 
TOP. YAGIŞ (mm) 1931-1972 y=0,2442X+733,02 
BULUTLULUK (gün) 1929-1972 y=0,5247x+295, 7 4 

1973 SONRASI 
ORT.SICAKLIK (OC) 1974-1997 y=0,0011X+14,05 
TOP.YAGIŞ (mm) 1974-1997 y=5,ö112X+ö04, 14 
BULUTLULUK (gün) 1974-1997 y=0,327 4X+320,22 
AKIM (m3tsn) 1974-1997 y=0,0232x+1 '1019 
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Mann-Kendall sıra ko.relasyonu (M-K) yön-
temleri uygulanmıştır. Iklimsel gözlem değer
leri normal dağılıma uymamakta ve 
dağılımda genellikle sağa çarpıklıklar 
görülmektedir. Veri sayısı 30'a yaklaştıkça 
dağılımın normale yaklaştığı ve veri sayısı 
dahada arttıkça dağılım normal kabul 
edilebileceğinden parametrik bir yöntem olan 
EKKY'nin uygulanmasında bir sakınca 
görülmemiştir. Ayrıca EKKY'de incelenen ik-
limsel süreç boyunca toplam ne kadarlık bir 
değişim olduğu, fonksiyonel bir şekilde ifade 
edilebilmektedir. 

3. AN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMi 
VE TRENDIN ANLAMLillK SINAMASI 

Yöntemin ad ı serideki gerçek değerle 
bu değerler arasından geçecek trend denk-
lemine göre bulunacak teorik değerler 
arasındak i farkların kareleri toplamının mini-
mum olmasından gelir. y=m x + n şeklinde 
ifade edilen ve trendin yönünü ve şiddetini 
belirleyen doğru denklemine regresyon veya 
trend denklemi adı verilir. Trend denkleminde 
eğimi belirleyen "m"'nin pozitif(+) olması ar-
tan bir değişim olduğunu, negatif (-) olması 
azalan bir değişimin olduğunu gösterir. 
Çalışmada gözlemlerin trend denklemleri ve 
grafikleri MBS Excel programı yardımıyla 
hesaplanarak bulgular bölümünde sunul-
muştur. 

Trendin anlamlılık sınaması içi~ kabul 
edilen hipotezler, boş hipotez; Ho: Iklimsel 
seride bir ~ğilim yok (m=O) ve alternatif 
hipotez; H1: Iklimsel seride önemli eğilim var 
(m:~O) hipotezleridir. % 95 güven düzeyi ve 
(N-2) serbestlik derecesiyle dağ ılım ın iki 
yanlı şekline göre seride önemli bir değişimin 
olup olmadığına yani H0 hipotezinin kabu-
r dd. st d t t t r · ı k une veya re ı ne u en- es ı ı e arar 

m Sm th N lt0 1 Ho 
0,0100 0,0080 1,2500 43 2,02 + 
0,2442 1,6354 0,1493 42 2,021 + 
0,5247 3,3251 3,3251 44 2,018 -

0,0011 0,0748 0,0748 24 2,074 + 
5,ö11~ 1,905/ 1,9057 ~4 ~.074 + 
-0,3274 -1,2341 -1,2341 24 2,074 + 
0,0232 2,3200 2,3200 24 2,074 -

Çlzelge 3.1. Trend denklemleri ve eğilimlerin anlamlılık sınamaları-ı testi) 
+: hipotez kabul,-: hipotez red 

s 
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verilir. Student-t testinde; trend denkleminin 
eğimi "m" ve eğimin standart sapması "Sm" 
olmak üzere; tn=m/Sm eşitliğ i ile hesaplanan 
test değeri ; 

-tn<tn<to ise H0 (seride bir eğilim yok) 
hipotezi % 95 güvenle kabul edilir. 

-tnC!:Ifol ise H1 (seride önemli bir eğilim 
var) hipotezi % 95 güvenle kabul edilir. 

± t0 kritik değerleri , N eleman sayısı ol-
mak üzere (N-2) serbestlik derecesi, 
dağılımın iki yanlı şekline göre 0.05 
(0,025+0,025) anlamlılık düzeyindeki normal 
dağılım tablolar ı ndan alınabilir. Çizelge 
3.1'de Samsun iklim elemanlarının trend 
denklemleri ve elemanlardaki eğilimlerin Stu-
dent-t testine göre anlamlılık sınamalannın 
sonuçları görülmektedir. 

· 4. MANN-KENDAAL SIRA KORE-
LASYONU 

Bütün korelasyon yöntemlerinde olduğu 
gibi Mann-Kendall sıra korelasyonu iki 
değişken arasındaki ilişkiyi bulmak için 
yapılan dağılımdan bağımsız parametrik ol-
mayan bir yöntemdir. Veriler (x1,y1), (x2,y2), 
(x3,y3),... (Xn,Yn) şeklinde sembolize 
edild iğ inde "y" nin büyük değerleri "x"in 
büyük değerlerine karş ı lık geliyorsa test ista-
tistik değeri u(t) pozitif(+) değerler alır. Fakat 
"y" nin küçük değerleri "x" in büyük değerler
ine karşılık geliyorsa u(t) negatif(-) değerler 
alır. Zaman içinde iklim elemanında bir 
değişim yok varsayımı u(t) nin sıfıra yakın 
değerleri ile ifade edilirken u(t) nin pozitif ve 
negatif (+ ve-) büyük değerleri bir değişim 
olduğunu gösterir. Pozitif değerler (u(t)>O) 
zamanla bir artış eğiliminin olduğunu, negatif 
değerler (u(t)<O) zamanla bir azalma eğilim
inin olduğunu gösterir. u(t)nin ± 1,96 kritik 
değerlerine yaklaşması trendin güven 
düzeyinin % 95'1ere ulaştığını gösterir. 
Grafiksel olarak u(t) ve geriye doğru test ista-
tistiği olarak hesaplanan u't) ve geriye doğru 
test istatistiği olarak hesaplanan u'(t), 
değiş imin başladığı yerde birbirine yaklaşır 
ve sonra birbirlerinden uzaklaşarak trendin 
başladığ ı yer ile önemliliklerini gösterirler. 
Eğer seri içerisinde herhangi bir eğilim yok 
ise u(t) ve u'(t) birbirlerine bir çok defa yak-
laşarak yakın salınım yaparlar. Bu testte ve-
riler baştan sona doğru numaralandırılarak 
(i) gerçek veri yerine verinin seri içerisindeki 
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sırası (mi) kullanılır. Her bir "m;" önceki sıra 
sayısından küçük olanları sayılarak "ni" gibi 
bir sayı ile tanımlanır. "nj"lerin toplamları ile 
test istatistiği olan "t"bulunur. 

n 
t=.> ni ,;; 

Bunun ortalaması; E(t) = (i-1 )/4 
Varyans ı ; Var (t)=i(i-1) (2i+5)/72 Mann-
Kandali test istatistiği u(t) ise; u(t) =[t-E(t)] 1....; 
Var (t) olarak hesaplanır. 

Geriye doğru Mann-Kendall test ista-
tistiği U'(t) de benzer şekilde hesaplanır. Bu 
kez veriler sondan başa doğru (i) numara-
landır ı lır. Gerçek veri yerine verinin seri 
içerisindeki mertebesi olan her bir "mi" için, 
sondan başa doğru kendinden önceki 
(gerçek anlamda kendinden sonra yıllarda) 
kendinden küçük sıra sayısı '"ler hesaplanır. 
"ni' " ler hesaplanır. "ni"lerin toplamları ile tes 
istatistiği olan " t'" bulunur. 

ni +ni' = mr1 
i'=(n+1)-i 

n 
t=.> ni ,;; 

Bu şekilde hesaplanan geriye doğru 
Mann-Kendall test istatistiğinde u'(t) = -u(t) 
dir (Sneyers,1990). 

5. BULGULAR 

Çalışmada Samsun ilinin ikiimin en 
önemli elemanlarını oluşturan, yıllık bazda 
ortalama sıcaklık, toplam yağış, bulutlu ve 
kapalı gün sayısı (bulutluluk) ve ortalama 
akım gözlemlerinin eğilimleri ortaya 
konmuştur. Yıllık olarak derlenen gözlemler, 
Samsun meteoroloji istasyonu yeri 1973 
yılında 44 ketundan 4 ketuna değiştirildiğin
den 1973 öncesi ve 1973 sonrası şeklinde iki 
alt iklim devresine ayrılmıştır. Bu iki alt göz-
lem dönemleri kot farklarından ve yerel 
topografik şartlardan dolayı az da olsa farklı 
tipte iklim özelliklerine sahip olduklarından 
ayrı arı analiz edilmiştir. Samsun'un yeraldığı 
Orta Karadeniz bölümünde dağların denize 
paralel uzanmasıyla 1973 öncesinde 44 ko-
tunda bulunan istasyon daha çok orogragik 
etkilere maruzdur. 1973'ten sonra 4 kotunda-
ki sahile indirilen istasyon daha çok denize! 
etkilere maruzdur. Gözlem yılları, ortalama 
sıcaklıklar ve bulutluluk için takvim yılı, 
toplam yağışlar ve ortalama akımlar için su 
yılı (1 Ekim/30 Eylül) olarak analiz edilmiştir. 
Akım ve yağış gözlemlerinin su yılı olarak 



analiz edilmesinin nedeni, 1 Ekim tarihinde 
akım ve yağış miktarlarının en düşük değer
lere düşmesidir. Böylece yüksek miktarların 
bulunduğu dönemler iki yıl arasında bölün-
memektedir. 

5.1. Ortalama Sıcaklık Trendleri 

En küçük kareler yöntemi ile belirlenen 
1973 öncesi yıllık artalama sıcaklıkları ol~rak 
artış eğilimindedir. (Şekil 5.1.a). Mann-
Kandali grafiğinden görüleceği üzere 1930-
1935 yılları arasında yaşanan azalış eğilimi, 
1935 yı lında test istatistiği değerleri u(t) ve 
u'(t)'nin kesişmesi ile yön değiştirerek artış 
eğiliniine girmiş ve eğilimin önemliliği 1939 
yılında u(t) değerinin+ 1 ,96'ya yaklalşması ile 
% 95 güven düzeyine ulaşmıştır. Yine test is-
tatistiği değerlerinin 1940 yılında kesişmesi 
ile 1940-1959 gözlem döneminde bir azalış 
eğilimi gözlenmiştir, Ve aynı şekilde kesişme 
ile 1959-1972 dönemi sıcaklıklarında az da 
olsa bir artı~ eğilimi belirlenmiştir .. (Şekil 
5.1.b). 

1973 yılında istasyon yerinin 
değişmesiyle birlikte 1973 sonrası 
sıcaklıklarında genel olarak belirgin bir 
trende rastlanmazkan sıcaklıkların, az da ol-
sa artış eğilimli olduğu söylenebilir (şekil 
5.2.a). 197 4-1981 gözlem döneminde belir-
gin bir trend olmamasına karşın, u(t) ve u'(t) 
değerlerinin kesişerak sınırlandığı 1981-
1993 gözlem döneminde belirgin bir azalış 
eğilimi egemendir. Bu dönemde u(t) ile u(t) 
değerlerinin birbirinden uzaklaşması ile belir-
lenen kuvvetli azalış eğiliminin önemi, 1985-

. 1987 yılları arasında u(t) değerinin- f,96'ya 
yaklaşması ile % 95 güven düzeyine 
ulaşmıştır. 1993 yılından itibaren de 
sıcaklıklar yine belirgin bir artış eğilimindedir. 
(Şekil5.2b). Grafiklerden görüleceği üzere 
azalış eğilimine neden olan 1992-1993 
yıllarındaki düşük sıcaklık değerleri, 1991 
yılında Pinatubo Yanardağı'nın püskürmesi 
ile küresel olarak yaşanan soğuma ile ilişkili 
olabilir. 

5.2 Toplam Yağış Trendleri 

Daha çok orografik yağışlar etkisinde 
ve düzensiz bir yağış rejimine sahip olan 
1973 öncesi yağışlarında genel olarak belir-
gin bir trende rastlanmazkan yağışlar az da 
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olsa artış eğilimlidir. (Şekil 5.3.a) Mann-
Kandali grafiğind tes istatistiği u(t) ve u'(t) 
değerlerinin kesişmeleri ile sınırianan 1932-
1947 gözlem döneminde yağışlar artış eğil
imlidir. Bu dönemde 1941 yılında u(t) 
değerioi!'1 +1 ,96 değerine yaklaşması . ile artış 
eğiliminin önemi % 95 güven düzeyine 
ulaşmıştır. · Yine test istatistik değerleri ile 
sı narlan an 1949-1966 gözlem döneminde 
yağışlar, önemli olmasa da azalış eğili
mindedir. 1966 yılından 1972 yılına kadar be-
lirgin trend yoktur. (Şekil5.3.b). 

Daha önceden yüksek kotta bulunan is-
tasyonu n 1973 yılında sahile indiriferek yeri 
değiştirilmiştir. 1973 sonrası yağış ortala-
maların 1973 öncesiriden düşük değerler al-
ması orogragik etkiyi en iyi şekilde açıkla
tnaktadır. 1973 sonrası yağışlarında genel 
olarak belirgin bir artış eğilimi vardır. (şekil 
5.4.a). istatistiksel olarak Sutudent-t testine 
göre yapılan anlamlılık sınamasında eğilimin 
önemini belirleyen test değeri (th) sınır 

.değere çok yaklaşmıştır (th=1 ,9057 ve 
lt0 1=2,0739). Bu artış eğilimi önemli bir 
değişim olarak kabul edilebilir. Mann-Kendall 
grafiğinde test değerlerinin kesişmesi ile be-
lirlenen 1974-1984 gözlem döneminde hafif 
bir artış eğilimi egemenkan 1985 yılından bu 
yana belirgin bir artış eğilimi belirmiştir. 
Eğelimin kuvveti ve önemi 1991 yılı itibarı ile 
% 95 güven düzeyinde seyretmektedir. (Şe
kil5.4.b). 

5.3. Kapalı ve Bulutlu Gün (Bulutlu-
luk) Trendleri 

1973 öncesi bulutluluk gözlemlerinde 
genel olarak belirgin bir artış eğilimi vardır. 
(Şekil 5.5.a). istatistiksel olarak bu eğilim, 
önemli bir değişim olarak nitelendirilmektedir. 
Mann-Kendall grafiğinden görüleceği üzere 
test değerlerinin bir noktada {1951 yılında) 
kesişmesi nedeniyle 1973 öncesi bulutluluk 
gözlemleri iki alt döneme ayrılabilir. 1929-
1954 ilk gözlem döneminde azalış eğilimi 
eğemenken 1951-1972 ikinci gözlem döne-
minde kuvvetli bir artış eğilimi meydana gel-
miştir. Artış eğiliminin önemi 1959 yılından 
itibaren % 95 güven düzeyinde sayretmiştir 
(Şekil 5.5.b). 

1973 sonrası bulutluluk gözlemlerinde 
genel olarak hafif bir azalış eğilimi belirlen-
miştir. (Şekil 5.6.a). 1974'ten 1979 yılına 
kadar kuvvetsiz bir azalış eğilimi yaşanmış 
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Şekil5.7. • Kürtün ırmağı Ahırlı istasyonu ortalama akım trend grafikleri (a) En küçük 
kareler yöntemi (b) Mann-Kendall korelasyonu 

ken test değerlerinin kesiştiği 1979-1992 
gözlem döneminde genel eğilime zıt olarak 
% 95 güven düzeyine varan bir artış eğilimi 
belirlenmiştir. 1992 yılından sonra ise bulut-
luluk gözlemleri kısa süreli fakat belirgin bir 
azalış eğilimindedir. (Şekil5.6.b). 

5.4. Ortalama Akım Trendi 

Samsun meteoroloji istasyonu 
yakınından denize dökülen Kürtün ırmağının 
Ahırlı istasyonunun yeri değişmediğinden ve 
gözlem süresi kısa (34 yıl) olduğundan tek ik-
lim dönemi olarak analiz edilmiştir. Akım göz-
lemleri genellikle yağışlara paralellik 
gösteren bir artış eğilimindedir (Şekil 5. 7). Bu 
artış eğilimi istatistiksel olarak önemli bir 
değişim olarak nitelendirilmektedir. Mann-
Kendall testinin ve grafiğinin belirlediği 1964-
1986 gözlem döneminde önemsiz bir artış 
eğilimi gözlenirkan 1986 yılı itibarı i le artış 
eğiliminin kuweti artarak 1993 yılından bu 
yana % 95 güven düzeyinde seyretmektedir. 
Akımlarda belirlenen, 1986 yılından önceki 
ve sonraki eğilimler, toplam yağışların ana-
lizinde belirlenen eğilimlerle aynı özellikleri 
göstermektedir. Mann-Kendall grafiklerine 
dikkat edilecek olursa 1973 sonrası yağış 
gözlemleri grafiği ile akım gözlemleri grafiği 
benzerlik göstermektedir. Bu özellik akış ile 
yağış arasındaki korelasyonun varlığını 
doğrulamaktadır. 

6. SONUÇ VE ÖNERiLER 

Çalışmada, küresel olarak yaşanan 
ısınma, sağuma ve buna bağlı iklim değişik
liği gibi olayların Samsun ilindeki etkilerine 
ışık tutabiirnek amacıyla ortalama sıcaklık, 
toplam yağış, bulutluluk, ortalama akım göz-
lemlerinin eğilimleri, 1973 öncesi ve sonrası 
şeklinde iki alt iklim dönemine ayrılarak en 
küçük kareler yöntemi ve Mann-Kendall sıra 
korelasyonu yöntemleri ile ortaya konmuştur. 

Yıllık sıcaklık ortalamalarında görülen 
artış eğiliminin küresel olarak yaşanan 
ısınma ile ilişkili olduğu tahmin edilmektedir. 
19.yy sonlarından bu yana küresel ortalama 
yüzey sıcaklığı 0,5 °C'Iik bir artış 
göstermiştir. Fosil yakıt kullanımı , ormanlık 
alanların tahribi ve arazi kullanım değişikliği 
gibi çeşitli insan etkinlikleri sonucunda at-
mosferde birikimleri artan sera gazları, doğal 
sera etkisini kuwetlendirmektedir (Türkeş, 
1996 b). Buna karşılık Türkiye'yi de içeren 
yapılan araştırmalarda Doğu Akdeniz ve Ka-
radeniz havzalarının ortalama hava 
sıcaklıklarında bir sağuma eğilimi olduğu be-
lirlenmiştir. Atmosferde birikimleri artan insan 
kaynaklı sülfat parçacıkları. kükürt emisyan-
ları ve tozlar güneşten gelen kısa dalgalı 
ışınımın bir bölümünü sağururken diğer bir 
bölümünün de yere ulaşmadan uzaya geri 
yansımasma neden olurlar. Bu etki nedeniy-

ll 
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le yeryüzü daha az ısınmaktadır. Doğu Ak-
deniz ve Karadeniz havzalarında gözlenen 
bölgesel sağumanın genel olarak bu bölgeler 
üzerindeki sülfat parçacıkları, kükürt emis-
yonları ve toz birikimlerindeki artışla ilişkili 
olabileceği öngörülmektedir. (Türkeş 1996 
b). Soğuma etkisi uzun vadede artan sera 
etkisini bastırmış ve bu nedenle Samsun 
sıcaklıkları hafif bir artış eğilimi göstermiştir. 
1973 öncesi sıcaklıklarının küresel 
ısınmadan etkilendiği, 1973 sonrası 
sıcaklıklarının az etkilendiği söylenebilir. ista-
tistiksel açıdan bu artışlar önemsiz gözük-
mektedir. 

Yıllık toplam yağışlarda genel olarak 
artış eğilimleri belirlenmiştir. 1973 öncesi bu-
lutluluk gözlemleri ise istatistiksel açıdan 
önemli bir artış eğilimi sergilenmektedir. Bu-
lutluluktaki bu eğilim yine bu dönemde 
yaşanan ısınma eğilimine paralel olarak, 
yeryüzünden ve diniz yüzeyinden buhar-
laşarak yükselen su buharının, atmosferde 
yoğunlaşıp yağış haline dönüşebilmesi için 
gerekli soğuk ortamı bulamamasma bağlan
abilir. Su buharı yağışa dönüşemediğinden 
atmosferde kalarak bulutluğu arttırmaktadır. 
1973 yılı sonrası bulutlulukları hafif bir azalış 
eğiliminde, yağışları ise belirgin bir artış eğili
mindedir. 1970'1i yılların başından itibaren 
gelişmeye başlayan sanayi ve artan insan 
faaliyetleri sonucu atmosferde bulunan sül-
fat, kurum, toz taneciği birikimleri artış 
göstermiştir. Su buharının yoğunlaşarak sıvı 
hale dönüşebilmesinde, soğumayı sağlaya
cak etmenlerin yanında atmosferde bulunan 
bu toz taneciklerinin tetikleme etkisi de 
büyüktür. Toz tanecikleri, su buharının 
tanecik üzerinde yoğunlaşarak yağış haline 
dönüşmesini kolaylaştırmaktadır. Giderek at-
mosferde birikimleri artan sülfat, kükürt 
emisyonları, kurum, toz gibi partiküller 1973 
sonrası dönemde soğuma etkisi yapmış ve 
küresel ısınmanın belirgin etkisini bastırarak 
Samsun'un yer yüzünün diğer bölgelerine 
göre daha az ısınma eğilimi göstermesine, 
yağış eğilimlerinin artmasına ve bulutluluk 
eğiliminin azalmasına yol açmıştır. 

Ortalama akım gözlemlerinde ise belir-
gin bir artış eğilimi gözlenmiştir. Bu artış ista-
tistiksel olarak önemli bir değişim olarak nite-
lendirilmektedir. Akım ile yağış arasındaki ko-
relasyondan dolayı 1973 sonrası yağışları ile 
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akım gözlemleri aynı eğilimleri göstermekte-
dir. Yağışlardaki artışlardan akımlar da et-
kilenmiştir. Artış eğilimli düzensiz yağışlar 
şehir merkezini, akımlardaki artışlar Samsun 
ve çevresindeki ırmak ve bunlara bağlıyan 
dereleri taşkın tehlikesi ile tehdit etmektedir. 
1998 yılında Samsun yakınlarını da etkileyen 
Batı Karadeniz taşkınları tehlikenin son 
örneğidir. 

Iklimdeki değişikliğin en önemli etki-
lerinden biri hidrolojiyi ve dolayısıyla bölgesel 
su kaynaklarını etkilemesidir. Özellikle yağış 
ve buna bağlı yüzeysel akış ile yer altı suyu 
bu değişimlere karşı oldukça hassastır. iklim 
değişikliği karşısında bir kısım araştırmacı, 
değişimierin kuraklığı beraberinde getire-
ceğine inanırken, bir kısım araştırmacı ise 
yağışların artmasıyla verim getireceğine 
inanmaktadır. Yapılan bu çalışma ile Samsun 
ili sıcaklıklarındaki artış eğilimi ile birlikte 
yağış ve buna bağlı akım gözlemlerinde artış 
eğilimleri belirlenmiştir. Bu değişimlerin, 
ısınma veya soğumaya neden olan yerel kir-
leticilerden ve insan faaliyetlerinden kay-
naklandığı düşünülmektedir. 

Türkiye'de nüfus artışına ve köyden 
kente göçe bağlı olarak insanların barınma 
ihtiyaçlarını giderebilmeleri için kent merkez-
lerinde bulunan yeşil alanların yerini, gün 
geçtikçe asfalt ve betonlar bunların çevresini 
ise beton ve tuğla yığını binalar almaktadır. 
Beton binalar arasında sıkışmış dar cadde 
ve sokakları, motorlu taşıtların egzoz dumanı 
ve toz, kent atmosferini ise fosil yakıt dumanı 
ve yerel kirletici fabrika atık dumanı kapla-
maktadır. Samsun ilinde durum bundan 
farksızdır. Bunlara ek olarak Samsun'da, 
sahil boyunca inşa edilmiş, kentin nefes al-
masını sağlayan eğemen bölgesel kuzey 
sektörlü rüzgarları engelleyici nitelikteki yük-
sek ve denize paralel uzanan yapılar, kirliliği 
arttırmaktadır. Bu bulgularla birlikte önlem 
olarak Samsun'da, kirliliğe neden olan fosil 
yakıtların kullanımı sınırlandırılmalı, daha az 
karbon içeren yakıtların kullanılması yoluna 
gidilmeli, yeni enerji kaynaklarının ve 
yakıtların (doğal gaz) kullanılması yaygın
laştırılmalı, toplu taşımaya (raylı sisteme) 
önem verilmeli ve yeşil alanların sayısı 
arttırılmaladır. Artış eğilimli yağış ve akışlar 



bir su zenginliği olarak düşünülmemeli kent 
içi ve dışında beraberinde getireceği taşkın 
felaketlerine karşı önlem alınmal ıdır. Bu 
amaçlarla yapılan Kürtün ırmağı üzerindeki 
tersip bendi ırmak mansabının taşkın em-
niyetini sağlamasına karşın, artış eğilimli 
yağışların akışa geçen kısmı, Samsun çevre-
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sinde gözlem imkanı bulunmayan irili ufaklı 
akarsuları ve hatta kent içini tehdit etmekte-
dir. Akarsu yatakları ve kent için yağmur suyu 
kanalları devamlı olarak düzenlenip temiz-
tenerek bahar ve kış yağışlarına hazırlıklı 
olunmalıdır. 
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LAZER TEKNOLOJİSİ 21. YÜZYILDA SONDAJ İŞLEMLERİNİ 

TAMAMEN DEGİŞTİREBİLİR. 

Yazan: Emre BABÜR* 

ÖZET 

Matkap ve manevra, ne amaçla yapılıyor olursa olsun sondaj işlemlerinde gerek 
zaman gerekse gider açısından büyük yer tutan kalemlerdir. Daha ekonomik bir 
sondaj operasyonu için aynı iş daha dayanıklı, daha çok iş yapan matkap ve daha az 
manevra ile başanlmalıdır. 

Bu makale, sondaj ve kuyu tamamlama işlemlerinden peTforasyon operasyon
larında lazer teknolojisinin kullanılmasının araştırılmasıyla ilgili bir projenin çeşitli 
aşamalarını içeren ve kaynakçalar bölümünde verilen kaynaklardan yararlanılarak 
kaleme alınmıştır. Fazla ilgi çekmeyeceği düşüncesiyle, kuyu tamamlama (peıjoras
yon tekniğiyle) ile ilgili bölümlere daha az yer verilmiştir. 

Araştırma; doğal gaz üzerine çalışan bir enstitü (GRI) önderliğinde Golorada 
School oj Mines, Petroleum Engineering oj Lakewood, Pivotal Technologies, Marathan 
Oil Company Research Centre, Philips Petroleum Company ve soğuk savaşın bitimin
den sonra P.N. Lebedev Physical Institute'nün katılımıyla yürütülmektedir. 

1. GiRiŞ 

Hava savunması ıçın soğuk savaş 
boyunca geliştirilen yıldız savaşları (star 
wars) lazer teknolojisi sondaj sanayi için 
önümüze geniş ufuklar sunmaktadır. 

Araştırmalar A.B.D. Savunma 
Bakanlığının geliştirdiği lazer teknolojisini 
doğal gaz kuyularında sondaj ve tamamlama 
uygulamaları projesinde test etmişlerdir. 
Temel çalışma yüksek güçteki lazer-kaya-
sıvı ilişkilerini, lazerin; gerekli güç, 
taşınabilirlik, güvenilirlik, devamlılık ve çevre 
güvenliği gözetilerek ekonomik olarak 
sondaj işlerinde kullanılabilirliğinin araştırıl
masıdır. 

(*) Maden Müh., DSi ll. Bölge Müd. Etüd ve Plan Şb. 
Md., iZMiR 

Sondaj işlemlerinde lazerin kullan ılma

sıyla verimlilik ve güç iletiminde büyük 
faydalar sağlanmıştır. Bu teknoloji sondaj 
sanayiinde şu değişimleri yapmaya adaydır. 

• ilerleme hızının çok artmasıyla sondaj 
giderlerinin düşmesi, 

• Manevra, boru ve matkap giderlerinin 
azalması, 

• Kuyu kontrolunun artması. Perforas-
yon ve kuyu saptırılabilmesi. 

NEDEN LAZER? 

1980'1i yılların sonlarında sondaj 
endüstrisinde pek çok kule işsiz kalmış ve 
bunlardan bazıları hiçbir zaman çalışa
mamıştır. 1997 yılında, kısa süreli olmasına 
rağmen sektör genişlemeye başlamıştır. 
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Öngörüye göre, önümüzdeki on yıl içinde 
doğal gaza yükselecek talep nedeniyle 
sondajcılıkta gelişmeler beklenmektedir. Bu 
durumda sondaj teknolojisindeki gelecek 
atılım ne olacaktır sorusu gündeme gelmek-
tedir. Sektördeki çalışanlara yöneltilen soru-
lara alınan yanıtlar sonucu, yenilikçi bir 
atılımın büyük olasılıkla "lazer sondaj" 
teknolojisinde olması gerektiği ortaya 
konmuştur. 

Lazer teknolojisinin sondaj sanayiinde 
kullanılmasına ait seçimin diğer iki etmeni: 
Son yirmi yıldır A.B.D. Ordusu tarafından 
yapı lan yüksek güç lazeri üzerine geniş 
araştırmalar ve 1994 A. B.D. Kongre'si 
çalışmaları. A.B.D. Kongre'si 1994 yılında, 
hükümet tarafından geliştirilen teknolojilerin, 
hatta askeri teknolojilerin bile ticari kullanıma 
sunulması için talimat niteliğinde bir karar 
almıştır. Aynı zamanda yardımcı teknoloji-
lerin (Fiber opti ve coiled tubing gibi} vardığı 
düzeyierin lazer teknolojisi için cesaret veri-
yor olmasıda belirleyici olmuştur. 

GELENEKSEL TEKNOLOJiYE GÖRE 
POTANSiYEL AVANTAJLAR 

Lazerle sondaj ve kuyu tamamlamanın 
varolan geleneksel yöntemlere oranla bazı 
avantajları vardır. Orneğin; kuyu koruma 
altına alınmadan yani boru inilip çimentola-
ma yapılmadan önce pek çok sorunla 
karşılanabilinir. Kuyuya formasyon 
akışkanının kontrolsuz girmesi (blow-out'a 
neden olabilir), sirkülasyon sıvısı kaybı, 
formasyon hasarı, basınç farklılığı 
dolayısıyla takım sıkışması, formasyon 
şişmesi, çatlama ve çökme gibi. 

Pek çok durumda, kazılan kuyu 
duvarını takım çekildikten sonra kalıcı boru 
indirilene kadar geçici olarak koruyacak bir 
teknik çok yararlı olacaktır. Lazer sondajın 
potansiyel avantajlarından bir tanesi kazılan 
kuyunun dairesel kesiti boyunca camsı bir 
zarf oluşturmasıdır. Her zarf, iç içe boru 
gereksinmesini en aza indirecek veya gerek-
siz kı lacaktır. Bundan başka, bir derin kuyu 
yüzeyden başlayarak aynı çapta delinebile-
cekse, bu da sonuçta kulenin boyutlarında 
küçülmeye, boru giderinde azalmaya yani 
sondaj metre maliyetinde düşmeye neden 
olacaktır. 
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Geleneksel rotary sondajlarda sondaj 
maliyeti; matkap üzerindeki ağırlık, 
sirkülasyon hız ı , rotary devri, hidrolik güç, 
matkap dizaynı ve kuyu çapına bağlıyken 
lazer sondajda yalnızca kuyu çapı ve verilen 
güce bağlıdır. Bundan başka lazerle kazılan 
kuyuda, geleneksel sondaj yöntemlerinde 
karşılaşılan takımın dönmesinden dolayı 
karşılaşılan eksenden kayma olayı olmaz. 

Geleneksel ve lazer sondaj teknoloji-
lerinin birlikte kullanılması çok ümit vermek-
tedir. Üzerinde çalışılması gereken, lazer 
enerjisi kayada bir çentik açarken dönen 
matkabın veya darbeli matkabın birlikte nası l 
kullanılacağına karar vermektedir. Bu ikili 
kombine çalışma matkap ömrünü arttıracak 
ve manevra sayısını azaltacaktır. 

LAZER NEDiR? 

Lazer terimi "Uyarım lşınım Yayımıyla 
Işık Yükseltilmesi" olarak dilimize 
çevrilebilen "Light Amplification by Stimula-
ted Emission of Radiation" sözcüklerinin baş 
harflerinden oluşur. Albert Einstein uyarılmış 
radyasyonun olabilirliğini (moleküler veya 
atomik enerji paketçikleri) teorik olarak 1917 
yılında görmüştü. Fakat teorik alt yapısı 
oluşmasına rağmen 1960'11 yılların başlarına 
kadar lazer oluşturulamadı. Bir lazer temel 
olarak enerjinin bazı formlarını (elektrik, 
kimyasal, ısı v.b.) fotonlara (elektromanyetik 
radyasyon) çeviren bir cihazdır. Monokro-
matik dar, parlak, uyarılmış ışınımdan doğan 
fotonlar uygun bir şekilde, şiddetli amaç 
malzerneye odaklanarak, delme işlemi 
lazere verilen güce bağl ı olarak parçalama, 
ergitme ve buharlaştırma yo luyla yapı l ır. 
Buradaki uygunluk, fotonların yayılımının 
amaca uygunluğudur. Yani bu fotonların çok 
dar ışın çizgisi (monokromatik radyasyon) 
olması istenir. Lazer radyasyonunun dalga 
boyu (A.) lazerin aktif dalga boyuna (0.1-1 03 
pm arasında değişen ultraviole-morötesi-
den görünür, infrared-kızılötesi ve milimet-
renin altındaki boyutlardaki aralıklarda) 
bağlıdır. 

Lazerler devamlı dalgalı (CW), kesikli 
ve tekrarlı kesikli (RP) tarzda çalışabilirler. 
CW lazerde temel parametre çı kan güç, 
kesikli lazerde çıkan enerji ve RP lazerde 
ortalama güçtür. Kesikli lazerler için kesilme 
aralığı 1 o-2 saniyeden birkaç femtosaniyeye 
(10·15 s) kadar değişebilir. 



Lazer teknolojisi son kırk yılda gelişip 
serpilmiştir. Bunun nedeni; atom fiziğindaki 
gelişmeler, fiber optik vb. icatlar ve son 
olarakda A.B.D. Savunma Bakanlığı'nın 
"Star wars" adıyla anılan çalışmalarının 

getirdiği gelişmelerdir. Bu çabaların sonu-
cunda, uydu savaşı amacıyla (Örneğin çöl 
savaşındaki SCUD tüzelerini izleme ve yok 
etme amacıyla taktik lazerler) düşük dalga 
boylu megawatt boyutunda yüksek güçlü 
lazerler geliştirilmiştir. 

LAZER ENERJi AKTARIMI 

Bu çalışmalar füze yerine hedef olarak 
sondaj amacıyla kaya konulmasıyla gerçek-
leşmiştir. Hedefteki kayaya enerji transferi üç 
farklı yolla olur. 

• Absorbsiyon, 
• Yansıma, 
• Saçılma, 

Absorbsiyon, enerjinin sağurulmasıdır 
ve kaya ısınarak parçalanır. Vansıma ve 
saçılma başlıkları altındaki enerji transferi 
kaya parçalanmasındaki enerji kayıplarını 
temsil eder. Enerji kaybı , kayanın lazer 
tarafından parçalanması, ergitilmesi veya 
buharlaştırılmasının etkinliği tarafından belir-
lenir. Ek olarak, lazer enerjisinin kayaya 
darbe enerjisi olarak transterindeki iki olay 
daha vardır. 

• Siyah Gövde ışıması 

Üzerine etki eden enerjinin etkisiyle 
sıcaklığı yükselen kaya bir ışın kaynağına 
dönüşür. Kayanın yüksek sıcaklığa 
varmasıyla büyük bir alan ısınır ve başta 
verilen enerjinin önemli bir bölümü siyah 
gövde ışımasıyla kaya yüzeyinden yayılır. 

• Plazma Perdelernesi 

Yüksek güç lazer ışıması, ışımaya 
maruz kalmış kaya yüzeyi üzerinde bir kısım 
kayanın plazma (iyonize gaz) haline geçme-
sine neden olabilir. Plazma; yansıtarak, 

yayarak ve absorbluyarak lazer enerjisinin 
kaya yüzeyine varmasını engeller. 
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KAYA ÖZELLiKLERi iŞLEMi 
DESTEKLEMEKTEDiR 

Lazer-kaya ilişkisi ve lazerin kayayı 
tahribi üzerine 1970'1i yılların başlarından 
1980'1erin ortalarına kadar olan zaman dili-
mindeki araştırmaların sonuçları tekrar 
gözden geçirilmiştir. Bu çalışmaların sonu-
cunda kaya özelliklerinin, yüksek güç lazer-
lerinden özellikle infrared (kızılötesi) lazer-
Ierin etkin enerji transferine izin verdiği 
görüldü. Bu özellikler (Örneğin düşük ısı 
transferi, iyi absorbsiyon yeteneği) enerji 
absorblanmasını ve elektromanyetik 
radyasyonun göreceli olarak daha derine 
nüfuz etmesini sağlar. 

Literatür araştırmaları önceki pek çok 
çalışmanın görece düşük güçteki lazerlerle 
yapıldığı ve yüksek güç lazeri-kaya-sıvı 

ilişkisinin henüz araştırılmadığını ortaya 
çıkardı. Böylece sondaj ve kuyu tamamlama 
işlerindeki olası yararlarını öğrenmek 
amacıyla yüksek güçlü lazer-kaya-sıvı 

ilişkisinin araştırılması gündeme alındı. 

Yüksek güç lazerlerinden kayayı 
parçalamada iki biçimde yararlanılır: 
Mekanik araçlarla kayayı delmek için kullan-
madan önce kayayı zayıflatıcı olarak ve 
kayayı direk lazerle tahrip ederek. 

Kaya aşındırılmasının üç yönteminin 
her biri (parçalanma, ergime ve buharlaşma) 
sondaj ve kuyu tamamlama işlerinde uygu-
lanabilir. 

A.B.D. ORDUSU'NUN MIRACL'I iLE 
TEST 

Başlangıç test işlemi yüksek güç lazer-
lerinin geleneksel kuyu çapında (gaz kuyu-
ları için, 6 inç = 15.24 cm) veya daha küçük 
çaptaki (2 inç = 5.08 cm) perforasyon delik-
lerinin delinmesi için dizayn edildi. Testlerde 
Kuru Berea kumtaşından 77.4 cm2'1ik 7.62 
cm yüksekliğinde iki örnek kullanılmıştır. 

Birinci deneyde, MIRACL tarafından 
üretilen 6 inç (15.24 cm) çapındaki CW 
demeti (dalgaboyu 3.8 Jlm, ortalama güç 
çıkışı 900 kW) kumtaşı hedefe yönlendiril-
miştir. Bu ışık hüzmesiyle aynı çaptaki (6 inç) 

17 



DSi TEKNiK BÜLTENi 2001 SAYısa 

kuyu oluşacak şekilde bir miktar kaya 
parçası hedeften çıkartılmıştır. Işığın 4.5 
saniye hedefe tutulmasıyla, örnekte 6.35 cm 
derinliğinde oyuk oluşmuştur. Bunun sonu-
cunda 2494 gr madde kaldırılmıştı ki bu da 
51.8 m/saat ilerleme hızına denk düşer 
(Şekil -1 ). (Bir fikir edinilmesi amacıyla, 6 inç 

Yine 1999 yılı itibariyle bütün zaman-
ların ilerleme hızı rekorları: 

Security DBS'nin 8112 inç PDC matkabı 
Tayland'da 232 m/saat ilerleme hızı, 

Şekil1· Berea kumtaşı hedefin, 900 kW gücündeki MIRACL'ın 4.5 saniye etkisinde 
kaldıktan sonraki görünümü 

Matkap 
Çapı,tn ç 6 6 6 6 

Matkap 3 Konlu Do~ at 
Cinsi Çekiç insert Çelik El mas 

SiiSimith Reed Tool Hughes Hughes 
Üretici Bit s Co. Christensen Christensen 

Tip M55R652 EHP51HKP ATJ4 S279689Y 

Kazdığı 
Toplam 700.6 957.3 397.2 1567.3 
Metre 

ilerleme 
Hızı. 13.3 40.2 165.5 15. 1 
m/saat 

Lo kasyon Dakota Weyburn Kiame Leman 

Yıl 1988 1996 1998 1996 

çapında çeşitli matkapların değişik formas-
yonlardaki 1991 yılı itibariyle dünya rekoru 
ilerleme hızları aşağıda verilmiştir. Anlamlı 
olacak bilgilerin; lazer sondaj deneyi yapılan 
formasyonun klasik sondaj yöntemiyle elde 
edilen ilerleme hızları arasındaki karşılaş
tırmayla elde edileceği kuşkusuzdur. 
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Hughes Chiristensen'in 81/2 inç insert 
matkabı Umman'da 243.5 m/saat ilreleme 
hızı, Hughes Chiristensen'in 17112 inç MAX-
GT1 matkabı Çin'de 413.7 m/saat ilerleme 
hızı , hughes Chiristensen'in 12114 inç PDC 
matkabı Malezya'da 685.6 m/saat ilerleme 
hızı) 

ikinci deneyde, ışık demeti yatay 
sondaj veya perforasyon amacına uygun 
olarak kullanılmıştır. MIRACL bir içbükey 
aynaya odaklanmış ve ışık demeti kumtaşı 
hedefe yönlendirilmiştir. iki adet iki saniyelik 
lazer patlamasıyla 15.24 cm ilerleme 
kaydedilmiştir. Bu da 137.5 m/s ilerleme 
hızına denk düşer (Şekil-2) . 

Testin uygulanma önce ve sonrasında 
yapılan permeabilite ölçümleri sonucu, kuyu 
(delik) çevresindeki permeabilite bir düşme 
olmadığı görülmüştür. Yatay delik tekniğinde 
formasyonun hemen hemen giçbir zarar 
görmediği söylenebilir. 
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Şekil 2- Berea kumtaşı hedefin, 500 kW gücündeki MIRACL'ın 2.2 saniye etkisinde 
kaldıktan sonraki görünümü 

A.B.D. HAVA KUVVETLERiNiN COIL'i 
iLE TEST 

ikinci seri testler A.B.D. Hava Kuvvet-
leri'nin CW, 1.315 mm ve güç düzeyi 5-1 O 
kW arasında değişen COIL lazeri ile 
yapılm ı ştır. 

Bu testler farklı kaya tipleriyle (kumtaşı, 
kireçtaşı, şeyi, tuz, granit, beton) lazer para-
metreleri arasındaki ilişkileri bulmak 
amacıyla dizayn edilmiştir. Bu testler 2.54 
cm-5.08 cm (1 ~2 inç) arasında çapiara sahip 
ve 5.08 cm (2 inç) uzunluğundaki karotlara 
0.635 cm (114inç) delikler açılarak yapılmıştır 
Örnekler sekizer saniye ışına maruz 
b ı rakılmıştır. Lazerin etkisiyle oluşan deliğin 
çapı, derinliği, düzgünlüğü porozite/yoğunluk 
değişimi bilgisayarlı tomografi (CT) radyolo-
jik canlandırma yöntemi kullanılarak incelen-
miştir. 

Birim hacim kayayı örnekten çıkarmak 
için gereken enerji olarak tarif edilen spesifik 
enerjinin (kJ/cm3) ölçülmesiyle, farklı lazer-
Ierin değişik modlarda çalıştınlmasıyla yapı-

lan çeşitli testierin karşılaştırılması olanaklı 

olmaktadır. Spesifik enerji değerinin daha 
düşük olması performansın daha iyi olduğu 
anlamına gelir. 

COIL değişik kaya tiplerinde ilerlemede 
çok iyi sonuçlar almıştır. (Şekil - 3). Değişik 
kaya tiplerinde ilerleme için 1 0-45 kJ/cm3 
değerleri arasında spesifik enerjiye gerek 
olmaktadır. Lazer işlemi sırasında atmos-
ferin kompozisyonunundaki (Azot veya 
Argon oranı) değişikliğin etkisi, COIL lazerle 
çalışırken çok azdır. işlernde Azot Argon'dan 
biraz daha etkilidir. Daha uzun (derin) bir 
kumtaşı lazer ışığına maruz kalırsa , bir 
sonraki cms boyutundaki kayacın 

kaldırılması için bir öncekinden daha çok 
spesifik enerjiye gereksinme olmaktadır. Bu 
durum, Plazma perdelenmesi (screening) ve 
kuyu geometrisini de içeren çeşitli nedenler-
den dolayı olabilir. Kumtaşı örneğinin yatay 
ve dikey gerilmeler etkisinde kalmasının 

spesifik generji gereksinmesine çok az etkisi 
vardır. 
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Şekil 3- COIL tarafından lazerlenen değişik kaya tiplerinin fotoğraf ve bilgisayarlı 
tomografi görüntüleri 

Bu testler sonucunda; lazer demetinin 
aralıklarla kayaya etki ettiği durumda, 
devamlı ve aralıksız etki ettiği durumdan, 
daha başarılı sonuç verdiği görülmüştür. 
Fakat bu durum bütün kaya tipleri için 
genelleştirilemez. COIL ile çalışırken yüksek 
güç her tip kayada ilerlemeyi arttırmıştır. 

20 

Kumtaşı içinde sıvı bulunmasının iler-
leme yeteneğini az miktarda engellediği (test 
yapılan numuneler tuzlu su, doğal gaz, temiz 
su ve petrolle doyurulmuştur) ve dikey lazer 
çalışmasının yatay çalışmadan daha zor 
olduğu da gözlenmiştir. 



SONRAKi ADIMLAR 

Bu araştırma projesinin bir sonraki 
aşamasında COIL ve MIRACL lazerlerinin 
değişik dalga boylarındaki ve güç düzeyleri 
arasındaki performanslarının araştırılması 
yapılacaktır. Parçalama, ergitme ve buhar-
laştırma için gereken spesifik enerji 
gereksinimleri devamlı ışınlama ve kesikli 
ışınlama koşullarında araştırılacaktır. 

DELME VE TAMAMLAMA iŞLEMLERi 
iÇiN LAZER ADAYLARI 

Sondaj ve kuyu tamamlama işlerinde, 
yüksek güç lazerlerinden yalnızca aşağıdaki 
birkaç tanesi uygun görülmektedir. 

1) HF (OF) LAZER 

Hidrojen Florür (HF) ve Döteryum 
Florür (DF) lazerler 2.6-4.2 J.lm dalga boyları 
arasında etkilidirler. Bu araştırma projesinde, 
A.B.D. Ordusu'nun Mid-lnfrared Advanced 
Chemical Laser (Orta-Kızı lötesi ileri 
Kimyasal Lazer) (MIRACL) rezervuar 
kayalar üzerindeki testierin ilk serilerinde 
kullanılmıştır. Bu lazer eski Sovyetler Birliği 
dışında kullanılan megawatt boyutundaki ilk 
CW lazerdir. 

2) COIL LAZER 

A.B.D. Hava Kuvvetleri Araştırma 
Laboratuarının Chemical Oxygen Iodine 
Lazer (Kimyasal Oksijen iyot Lazeri) (COIL) 
1.315 J.lm dalga boyunda etkilidir. ilk defa 
1977 yılında geliştirilmiştir. Bu yüksek güç 
CW Lazer, askeri ve şimdide endüstriyel 
karmaşık, ileri uygulamalar için 
geliştirilmiştir. Bu lazer megawaat güçte, 
Boing 747 uçaklarının kanatiarına 
yerleştirilecek ve tüzeleri yok etmede 
kullanılacaktı. 

3) C02 LAZERi 

Karbondioksit Lazeri CW veya RP 
medlarında 10.6 J.lS dalga boyunda çalışır. 
Bunun ortalama gücü bir megawatta 
kadardır. RP modunda çalışırken darbe 
aralığı 1 ve 3 J.lS arasında değişebi lir. C02 
lazerinin en büyük avantaj ı güvenilirlik ve 
devamlılıktır. Sorunu büyük dalga boyu 
nedeniyle fiber optik kablolarda taşınırken 
çok miktarda zayıflamasıdır. 
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4) CO LAZERi 

Karbonmonoksit Lazeri 5-6 ps dalga 
boyunda çalışır. C02 Lazeriren benzer 
şekilde CW veya RP modunda çalışabilir. 
Ortalama uygulanabilecek güç 20 kW ve 
darbe yzunluğu 1-1000 J.lS arasında 
değişebilir. Kısa dalga boyları nda oluşabilme 
yeteneği önemlidir. Plazma yüzey 
perdelernesi lazer ışımasının dalga boyunun 
kısalmasıyla düşer. 

S) FEL LAZER 

Free· Eleeton Laser (Bağımsız Elektron 
Lazeri) CW modda çalışır. Bazı bilim 
adamları gelecekteki yüksek güç lazeri 
olacağını düşünmektedir. Lazer ışımasının 
dalga boyunun değiştirilmesiyle yansıma, 
perdeleme, absorbsiyon, siyah gövde 
ışıması ve plazma perdelemasinin düzenlen-
mesi olanağına sahiptir. 

6) Nd : YAG LAZER 

Neodyum : Yitriyum Alüminyum Garnet 
Laser. 1.06 J.lm dalga boyunda çalışır. 
Günümüzde yalnızca 4 kW güçte endüstriyel 
amaçla kullanılmaktadır. 

7) KrF (EXCIMER) LAZER 

Kripton Florür Laser 0.248 J.lm dalga 
boyunda çalışır. Bu lazer RP modda çalışır. 
Maksimum ortalama gücü 1 O kW'tır ve darbe 
zaman aralığı 0.1 ms'dir. 

SÖZLÜK 

Perforasyon : (ing Perforation) Delme, 
delik. Boru indirilip çimen-
tolandıktan sonra, amaç 
akışkanı almak için üretim 
zonu karşısında boru için-
den; boru, çimento zarfını 
kat edecek ve formasyon-
da bir miktar ilerleyecek 
şekilde delikler açmak. 

Coiled tubing : Çember etrafına sarılm ış 
tubing, boru. Genellikle 
petrol üretiminde kullanılır. 
Son zamanlarda hızlı, 
kesintisiz sondaj amacıyla 
sondaj dizisi olarak da 
kullanılmaktadırlar. 
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AKİFERLERİN HİDROLOJİK VE GEOMETRiK ÖZELLİKLERİ 
DiKKATE ALINMADAN YAPILAN SONDAJ ÇALIŞMALARI 

SONUCU YOK OLAN AKİFERLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 
ÖRNEK: SURUÇ OVASI 

Yazan: Hasan KIRMIZITAŞ (*) 

ÖZET 

Türkiye'nin değişik bölgelerindeki akiferlerin hidrolojik ve geometrik yapıları dik
kate alınmadan bilinçsizce açılan sondaj kuyuları nedeniyle akiferlerin yapısında ge
rek nitelik, gerekse nicelik yönünden olumsuzluklar meydana gelmektedir. Şanlıuifa
Suruç Ovasında da maalesef bu olumsuzluklar yaşanmıştır. Akiferler hakkında yeterin
ce bilgi sahibi olmayan yöre çiftçileri derinlik/e doğru orantılı olarak açılacak sondaj ku
yularında çok su alınacağı varsayımı ile 150-300 m derinlikte binlerce sondaj kuyusu 
açarak bu ovcı.da mevcutfarklı akiferleri birleştirmişlerdir. Bu sondaj çalışmaları sonu
cu 38 hm3 1 yıl yeraltısuyu potansiyeline sahip zengin üst alüvyon akiferlerin yapısı bo
zulmuş tur. Bunun sonucu 1970'li yıllarda 0,5-5,0 m statik seviyeye sahip ovada bugün 
statik seviye yer yer akiferin alt seviyelerine kadar (yaklaşık 50-60 m) düşmüş ve bu 
zengin üst akifer yok olmuştur. 

1.GiRiŞ 

Yeryüzünde her yıl kendini yenileyebi-
len tek doğal servet yeraltısuyudur. Türki-
ye'nin gerek coğrafi ve gerekse jeopolitik ko-
numu bu servetin en iyi şekilde korunmasını 
gerektirmektedir. Ancak, henüz kıymeti tam 
olarak kavranamayan bu çok önemli servet, 
farkında olarak veya olmayarak bir çok şekil
de yok edilebilmektedir. Bu olumsuzlukların 
başında bilinçsizce açılan kuyu inşaatları so-
nucu yeraltısuyunun depolandığı akifer orta-
mının bozulması gelmektedir. 

2. iNCELEME SAHASININ YERi VE 
COGRAFiK YAPlSI: 

inceleme alanı, Şanlıurfa ilinin yaklaşık 
35-40 km güneybatısında yer alır (Ek-1 ). 
Drenaj alanı 1 210 km2, ova alanı ise 390 km2 
kadardır. Ovanın ortalama yükseltisi 500 m, 
drenaj alanındaki yükseklik ise 750-800 m 
kadardır. Ova, güney yönünde 0,005 eğime 
sahiptir. 

(*) Hasan KIRMIZJTAŞ: Etüd ve Değer. Şube. Müdürü, 
Jeotek. Hiz. ve YAS Dai. Bşk.Jığı 

inceleme alanında yarı kurak iklim 
şartları mevcuttur. Kışlar soğuk ve az yağışlı, 
yazlar ise sıcak ve kuraktır. Ortalama yıllık 
yağış 338 mm ile Türkiye ortalamasının an-
cak %52 sini teşkil etmektedir. Ortalama sı
caklık ise 27,4 °C ile Türkiye ortalamasının 
çok üstündedir. 

3.JEOLOJi 

inceleme alanı, genç jeolojik birimler-
den oluşmaktadır. Genelleştirilmiş stratiğra
fik kesitte (Ek-2) görüldüğü gibi, en altta Pa-
leosen yaşlı geçirimsiz kireçtaşı-marndan 
oluşan Germav birimi, daha üstte yörede aki-
fer özelliği gösteren ve karstik kireçtaşların
dan oluşan Eosen yaşlı Midyat birimi ile 
Miosen yaşlı kireçtaşı-mam birimi gelmekte-
dir. Bu birimler üzerinde ise kil, kum ve çakıl 
malzemesinden oluşan detritik malzemeler 
mevcuttur. inceleme alanında gerek 
yüzeyde, gerekse yukarıda belirtilen detrik 
malzemeler içinde Pliosen-Pieistosen de 
oluşan volkanik (bazalt) kayaçlar da bulun-
maktadır. 
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4. YAPISAL JEOLOJI 

Neojan'de meydana gelen tektonik ha-
reketler sonucu yörede yükselti ve çöküntü-
ler oluşmuştur. Suruç ovasında oluşan çö-
küntü, daha sonra atmosferik ve klimatolojik 
olaylar sayesinde yöredeki kayaçiarın ayrış
ması, taşınması ve birikmesi ile dolmuş ve 
bugünkü halini almıştır. Dolgu malzemesi 
içinde görülen iki ayrı bazalt akımı, iki ayrı faz 
oluşumunu belirtabiieceği gibi, daha az kalın
lıktaki bazalt akımı, bir sil oluşumunu da çağ
rıştırmaktadır. 

5.AKiFERLER 

Suruç Ovasının doğu ve batısında gö-
rülen Eosen yaşlı kireçtaşları akifer özelliği 
göstermekle birlikte konu özellikle Ovada 
dolguyu oluşturan kum, çakıl ve bazalt birim-
lerinin oluşturduğu akifer yapı larıdır. 

1970'1i yıllarda yapılan hidrojeolojik 
etütlerde bu ovada farklı akiferlerin varlığı 
belirlenmiş (Ek-4,5,6) ve bu farklı akiferlerin 
özelliklerini ve geometrik yapılarını ortaya 
koymak için farklı derinliklerde yaklaşık 80 
adet sondaj kuyusu açılmıştır. Bu sondaj ku-
yuları aynı yerde bazen A,B bazen A,B,C adı 
altında farklı derinliklerde, farklı jeolojik birim-
leri denemek amacıyla açılmışlardır {Ek-4). 
Bu kuyu verilerinin değerlendirilmesi sonucu 
bazalt akiferi haricinde genel itibarıyla birbir-
lerinden geçirimsiz bir kil tabakasıyla ayrıl
mış iki ayrı kum-çakıl akiferi belirlenmiştir. 
1970 yılından sonra da açılan bazı araşt ırma 
amaçlı sondaj kuyuları ile jeolojik yapı incele-
meye devam edilmiştir. Konumuzu oluşturan 
bu akiferleri nispeten ayrıntılı anlatmakta fay-
da vardır. 

( Bu çalışmalar esnasında ova ortasın
da alttaki Eosen yaşlı kireçtaşı akiferi araştı
rılmaya çalışı lmış ve 630 m derinliğinde Tür-
kiye'nin en derin su sondaj kuyusu açılmıştır). 

1. Akifer (Serbest Aklfer): 

Yapılan hidrojeolojik etütler ile yüzey-
den itibaren yaklaşık 50-80 m kalınlığa varan 
kum-çakıl malzemesinin iyi bir akifer 
özelliğine sahip olduğu ve daha alttaki kum-
çakıl ve yer yer bazalt akiferinden geçirimsiz 
bir kil tabakasıyla ayrıldığı belirlenmiştir. Bu 
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kil tabakası 60-80 m kalınlığa sahip olup tüm 
ova boyunca yayılım gösterir. Aynı şekilde bu 
akifer tabakası da tüm ova boyunca yayıl
maktadır. Akifer tabakası kuzeyde ve ova or-
tasında nispeten daha kalın iken doğu ve ba-
tıda bu kalınlık azalmaktadır (Ek-3,4,5). Aki-
fer tabakası ağırlıklı olarak kum-çakı l malze-
mesi haricinde bir miktar silt ve kil malzeme-
sini de içermekte ve gevşek yapılıd ı r. 

Akiferin beslenmesi, doğrudan yağıştan 
ve yüzeysel akış vasıtasıyla avaya intikal 
eden yüzey su larının kum-çakıl tabakasın
dan süzülmesiyle olmaktadır. Yapılan etütler 
sonucu bu akiferin yeraltısuyu potansiyeli 
yaklaşık 38 hm3fyı l olarak hesaplanmıştır. 
Ayrıca, akiferin hidrolojik parametrelerinden 
geçirgenlik 10-15 m/gün, iletkenlik değeri 
900-1000 m3fgün/m ve depolama katsayısı 
ise %20 civarında belirlenmiştir. Bu akiferde 
açılan sondaj kuyularında genellikle 15-30 1/s 
verim alınmıştır. Yapı lan hesaplamalarda öz-
gül debinin 1,0-4,0 lls/m arasında değiştiği 
görülmüştür. Bu akifer, güneyde Suriye top-
rakları içinde nispeten incelerek devam et-
mektedir. 

2. Aklter (Basınçlı Akifer): 

Bu akifer üstteki akiferden yukarıda da 
belirtildiği gibi kalın bir kil tabakası ile ayrıl
mıştır. Bu akifer de ağırlıklı olarak kum-çakıl 
malzemesinden oluşmakla birlikte daha fazla 
ince taneli silt ve kil içermektedir. Bu birimde 
üstte yer alan yaklaşık 150-180 m kalınlığın
daki malzeme nedeniyle oluşan konsolidas-
yon sonucu porozite iyi gelişmemiştir. Yer yer 
kil malzemesi, çimento hammaddesi vazifesi 
görmekte ve porozitenin daha da azalmasına 
sebep olmaktadır. Nitekim açılan sondaj ku-
yularında yapılan pompaj testlerinde, hidro-
lojik parametrelerin fevkalade küçük değer
lerde olduğu belirlenmiştir. Genellikle bu aki-
ferde açılan sondaj kuyularından 0,3-5,0/ 1/s 
verim ve 0,02-0,2 1/s/m arasında özgül verim 
elde edilmiştir (Tablo-1}. Hidrolik iletkenlik ve 
transmisivite değerleri de fevkalade düşük
tür. 

Bu kum-çakıl akiferin in, genellikle altta 
yer alan sağuma çatiakiarına sahip bazalt 
birimi ile irtibatlı olduğu görülmektedir. Diğer 
bir deyişle bu iki birim yer yer aynı akifer gibi 
çalışmaktadır. 
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Tablo-1 

1. Akifer 2. Akifer 
Kuyu No. st. sev (m) Q(Vs) flQ (Vs/m) st. sev (m) Q(Vs) tıQ (Vs/m) 

2948 3,22 12,3 
2952 2,75 25,3 
3115 4,15 9,0 
3117 3,4 30,0 
5390 5,82 21,0 
5391 17,45 6,5 
5392 3,35 28,5 
5525 4,0 28,0 
5526 6,5 14,5 
5863 3,2 24,0 

* Bazalt akiferine ait değerdir. 

Bu akifer üsttA yer alan kalın kil tab.aka-
sı nedeniyle yüzeyden beslenememektedir. 

Jeolojik yıllar boyunca üstteki akiferden 
bu akifere kil tabakasından bir miktar sızma 
olması düşünülebilir. Bu birime asıl beslen-
me, ovanın iki tarafında yer alan kireçtaşla
rından yanal olarak içe akışla ve bu birim ile 
yer yer temasta olan ve yüzeye kadar çıkan 
bazalttardan olmaktadır. Bu akifer de üstteki 
akifer gibi güneyde Suriye sınırı içinde de-
vam etmektedir. 

Üçüncü olarak, yaklaşık 25-40 m kalın
lıktaki bazalt akiferden de bahsetmek gerek- • 
mektedir. Zira bazaltların sağuma çatlakları 
sondajla kesilebildiği takdirde bir miktar su 
alınabildiği açılan sondaj kuyularından anla-
şılmıştır. Ancak 1970'1i yıllarda bu akiferden 
açı lan sondaj kuyularından işletmeye yete-
cek miktarda su alınamadığı görülmektedir. 
Bazalttar nispeten daha fazla bir eğimte gü-
neye doğru, Suriye sınırı içinde de devam et-
mektedir. 

6.· AKiFERDE YAPILAN SONDAJ 
ÇALIŞMALA.RI: 

1970 yılında hidrojeolojik etütlerde or-
taya konan akifer yapıları ve hidrolojik bilan-
çe ilan edildiği gibi, kitap halinde de yayım
lanmıştır. Dolayısıyla , bu akiferde açılacak 
işletme sondaj kuyuları bu rapordaki veriterin 
doğrultusunda açılmalı dır. Esasen hidrolojik 

2,0 
3,6 
1,7 
7,5 
1,3 
0,5 
4,0 
4,0 
0,8 
1,8 

2,99 1,6 0,03* 
Kuru Kuru Kuru 

2,5 4,5 0,12 
? ? ? 

. 37,25 0,3 0,07 
16,0 3,2 0,04 

31,77 0,3 0,009 
2,0 2,2 0,07* 

20,0 0,3 0,009 
3,55 6,5 0,2 

14,1 2,2 0,15* 

etüdü bitmemiş hiçbir yerde işletme amaçtı 
sondaj kuyusu açıtmamalıdır. · 

1970'1i yıllarda yöre çiftçileri tarafLndan-
çakma adı veriten basit ve sığ sondaj kuyula-
rı ile nispeten az sayıda sulama amaçtı işlet
me yapılırken, geçen süre zarfında artan yo-
ğun talepler karşısında mevcut rezervden 
fazla su çekilmeye başlandı. Bunun sonucu 
yeraltısuyu seviyesi -hızla düşmeye başladı. 
Düşen su seviyesine bağlı olarak açılan son-
daj kuyu derinlikleri artmaya başladı . Artan 
talep karşısında kısa zamanda çiftçiler kendi 
sondaj makinalarını dahi imal edecek duru-
ma geldiler. Ovada birbirlerinin tesir yarıçapı 
içinde kalan çok miktarda sondaj kuyusu 
açıldı. Bunun sonucu kuyu verimleri hızla 
azaldı. Bunun üzerine açılacak sondaj kuyu 
derinliğine bağlı olarak daha çok verim ~lde 
edebileceklerini düşünen vatandaştar da, her 
geçen gün sondaj kı:ıyu derinliklerini artırma
ya başladılar. Açılan bu kuyularda kesinlikle 
teçhiz ve tecrit işlemleri sondaj teknigine uy-
gun yapılmamıştır. Bu bilinçsiz ve hatalı son- . 
daj çalışmatarı sonucu, doğanın jeolojik yıllar 
boyunca özenle kurduğu ve koruduğu akifer 
yapısı alttaki geçirimsiz seviyenin delinmesi 
ile bozularak iki akiferin birleşmesine neden 
olundu. Bunun sariucu da; 1970'1i yıllarda 
santrıfuj pompalarla (yaklaşık 5-6 in) 15-30 
1/s verimle işletme yapılarken , bugün 80-120 
m lerden işletme yapabilmekte ve alınan ve-
rim ancak, 5-71/s civarında olmaktadır. 
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Alttaki ikinci akiferin yine altta geçirim-
siz bir kil birimi ile sınırlı olması nedeniyle, 
yukarıda birinci akiferden kaçan yeraltısuyu
nu bünyesinde barındırması gerekir. 

Böyle bir durumda en kötü ihtimalle iş
letme masrafının artacağı buna karşılık veri-
min değişmarnesi gerektiği düşünülebilir. An-
cak bugün yörede açılmış sondaj kuyuların
da (bütün kuyular en az 150-200 m derinlikte-
dir) yapılacak bir incelemede kuyu verimleri-
nin fevkalade düşük olduğu görülecektir. Ye-
rinde yaptığım incelemelerde de bugün için 
sadece yeterli soğuma çatlaklarının kesilme-
si halinde bazalt biriminden bir miktar yeraltı
suyunun (15-20 lls) alınd ığı görü lmüştür. Açı
lan sayıs ız kuyu ile üstteki akifer ile bazalt bi-
rimi birleştirildiğinden üsteki akifer suları ba-
zalt akiferine doğru gelmekte ve Suriye sınır
ları içinde Suriyeliler tarafından aynı bazalt 
birimi içinde açılmış bir çok kuyuda işletme 
yapılmaktadır. Bunun sonucu Suriye toprak-
larında oluşan sahasal düşüm, Türkiye sınır
ları içinde hidrolik yükü n artmasına neden ol-
makta ve Türkiye sınırları içindeki her iki aki-
ferden de artık yeterli yeraltısuyu alınama
maktadır. 

6. SONUÇ VE ÖNERiLER: 

• Suruç ovasında bilinçsizce açılan çok 
miktarda sondaj kuyuları sonucu, doğanın je-
olojik yıllar boyunca özenle kurduğu ve koru-
duğu akifer ortamları bozulmuştur. 

• Önceleri 15-30 lls verim ve Hm = 30-
40 m'lerden işletme yapılan sahada, bugün 

5-ğOs verim ve Hm = 80-100 m lerden işletme 
yapılmakta ve işletme masrafları kardan 
ziyade zarara neden olmaktadır. 

• 167 Sayı lı Yeraltısuları Hakkındaki Ka-
nun dahilinde, maalesef bugün için vatanda-
şın hatalı ve kaçak sondaj yapmasını engel-
lemek çok kolay görülmemektedir. Ülkemizin 
bu çok kıymetli servetinin korunması için söz 
konusu Kanunun mutlaka günün koşultarın
da yeni hükümler içermesi gerekmektedir. 

• Hatalı sondaj çalışmaları sonucu Tür-
kiye sınırları içinde kalan akiferlere ait suların 
azalmasına, buna karşılık Suriye toprakların
daki yeraltısularının artmasına sebebiyet ve-
rilm iştir. 

• Suruç ovasındaki bu akiferlerde, yeral-
tısuyu kalitesinde herhangi bir sorun yoktur. 
Ancak, bir çok ovada görülen farklı akiferlerin 
su kaliteleri de farklı olabilmektedir. Farklı ka-
litelere sahip akiferlerde sondaj tekniğine uy-
gun teçhiz ve tecrit işlemi yapılmadan be-
raber delinmeleri halinde akiferler kalite 
yönünden bozularak elden çıkmaktadırlar. 

• Vatandaşların ve özellikle sondörlerin 
mutlaka çeşitli yayın vasıtasıyla yeraltısuları 
konusunda bilgilendirilmeleri gerekir. 

• Hidrojeolojik etüt çalışması yapılma
mış sahalarda kesinlikle işletme amaçlı son-
daj kuyusu açılmamalıdır. 
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HİDROELEKTRiK SANTRALLAR VE SU ARITMA 
TESİSLERİNDE SORUN YARATAN ZEBRA MİDYE 
[ DREISSENAPOLYMORPHA (PALLAS,1771)]'NİN 

YAŞAMI VE SAVAŞIMI 

Gürol ALTlNAY AR ( 1) Berk ERTEM (1) 

ÖZET 

Figen AYDOGAN (1) 

1997 yılında Atatürk ve 2000 yılında Birecek Barajı Hidroelektrik Santrallarında 
elektrik üretimini önemli düzeyde etkileme gücü olan midye sorunları şaptanmıştır. 
Midyelerin su arıtım tesislerinde de sorun yarattığı konusunda verller bulunmaktadır. 
Atatürk ve Birecik Barajları Hidroelektrik Santrallarında sorun oluşturan midye türü, 
Zebra midye [Dreissena polymorpha (Pallas)] olarak tanılanmış tır. 

Bu makalede, Zebra Midyenin ve neden olduğu sorunların tanıtılması 

amaçlanmıştır. Hidroelektrik santrallar ve su arıtma tesisleri işletme sorumlulannın 
midyeyi tanımaları; zamanında önlem almaları ve kayıpların önlenmesi açısından 
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca doğal göller ya da baraj göllerlndeki su ürünleri üre
tim çalışmalan sırasında, Su Ürünleri Ürettm Kooperatifleri ve diğer kuruluşlarca göz
lemler yapılarak, sorunların saptanması ve midyenin henüz bulunmadğı kaynaklara 
ulaşmasını önleyecek önlemlerin alınması gerekmektedir. 

1.GiRiŞ 

Atatürk Barajı Hidroelektrik Santralında 
Ağustos, 1997'deki bakım çalışmaları 
sırasında, ünitelerden birinin su alma ka-
pağının açılamaması üzerine nedeninin ince-
lendiği ve sorunun midyelerden kay-
naklandığı saptanmıştır (2). Midyeler, 
ünitelerinin soğutma sistemleri, hız 
regülatörü soğutma serpantinleri, şaft 
salmastrası ve drenajında da bulunmuştur. 

(1) Ziraat Yüksek Mühendisi, DSIIşletme ve Bakım 
Dairesi Başkanlığı Yabancıot Savaşımı ve Bitkisel 
Kaplama Şube Müdürlüğü, Ankara . e-mail: 
yabot@ dsi.gov.tr 

(2) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji 
işleri Genel Müdürlüğünün 21. Şubat 2001 tarih ve 
B.15.0.E.G .• 0.03.01/680-1A-915 sayılı yazısı ve 
yazıya ek bilgi notu. 

Ayrıca derin kuyular ve drenaj galerileri ile 
baraj gölünün ve kıyılarının midye ile bulaşık 
olduğu belirlenmiştir. 

Midyelere karşı savaşımın mekaniksel 
yollarla sürdürüldüğü, temizlik sırasında 
ünitelerin devre dışı kaldığı, uygulamaların 
uzun zaman aldığı, sağlanan etkinin sınırlı 
olduğu bildirilmektedir. 

Atatürk Barajından sonra, Ekim 
2000'de Birecik Barajı hidroelektrik santralı 
şaft salmastrası filtreleri ile emme borusu 
tamir kapaklarında da midye sorunları 
görülmüştür. Sorun oluşturan tür Zebra 
Midye olarak kaydedilmiştir. (Zapletal and 
Hengirmen, 2001). Birecik hidroelektrik 
santralının 26 Ağustos 2000 tarihinde işlet
meye açıldığı göz önüne alındığında, sorun-
ların tesisin işletmeye açılmasından hemen 
sonra oluştuğu anlaşılmaktadır. 
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Atatürk Barajındaki sorunların 2000 yılı 
sonlarında, DSi işletme ve Bakım Dairesi 
Başkanlığına iletilmesi üzerine, Daire ele-
manlarınca Şubat, 2001'de barajda ön in-
celemeler yapılmış, alınan midye örnekleri 
Zebra Midye [Dreissena polymorpha (Pal-
las)] olarak tanılanmış, tanı Hacettepe 
Üniversitesi ilgili bölümünde yapılan in-
celemede de doğrulanmıştır. 

Türkiye 'de hidroelektrik santrallar ile 
içme ve kullanma amaçlı su sağlama ve 
arıtım tesislerinde midye sorunları oldukça 
eski y ılilardan beri bilinmektedir. Bulunabilen 
ilk kayıt 1970'1i yıllara aittir ve DSi Kovada ll. 
Hidroelektrik Santralında midye sorunlarının 
oluştuğu na ilişkindir (3). Ancak sorun yaratan 
midye türü kaydedilmemiştir. Zebra midye 
Eğridir Gölünde daha önceki yıllarda da bu-
lunduğuna göre, santralda sorun oluşturan 
türün Zebra midye olması mümkündür. 

Sapanca Gölündeki su arıtma tesis-
lerinde de, midyelerden kaynaklanan sorun-
ların bulunduğu bilinmektedir. Gölden DSi lll. 
Bölge Müdürlüğü personeli taraf ı ndan Mart, 
2001'de alınan örneklerin de Zebra midye 
olduğu saptanmıştır. 

Zebra midye konusunda internette 
yapılan kaynak taramalarında, Avrupa 
ülkeleri ile özellikle Kuzey Amerika'da A.B.D. 
ve Kanada'da çok büyük sorunlara neden 
olduğu anlaşılmaktadır. Zararlının A.B.D.'de 
yol açtığı kayıpların 5 milyar dolar/yıl olduğu 
kaydedilmektedir. Zararlı ile savaşımda 

çeşitli savaşım yöntemleri uygulanmakta ve 
yeni yöntemler konusunda yoğun 
araştırmalar yapılmaktadır. 

Birecik Baraj ı hidroelektrik santralında 
sorunların çözümü için Birecik Barajı işletme 
Ltd.Şti.'nce üniversitelere başvurulmuş ve 3 
ayrı teklif alınmıştır. Konu ile ilgili olarak Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında yapılan 
toplantı sonucunda (4): 

-Araştırma yapacak üniversitenin Şir
ket tarafından belirlenerek, çalışmaların 
başiatıi ması, 

-DSi Genel Müdürlüğü'nün de 
konuyu araştırmaya ~aşlaması, 

-Birecik Barajında araştırma yapacak 
Üniversite ile DSi'nin koordineli olarak 
çalışması, kararlaştırılmıştır. 

Birecik Barajındaki araşt ı rmanın 2001 
yılı sonunda tamamlanması öngörülmekte-
dir. DSi'de Zebra midye konusundaki 
araştırmalar 2001 yılında Atatürk Barajında 

· başlatılmıştır. · 

Bu makalede, Zebra Midyenin ve ne-
den olduğu sorunların tanıtılması 
amaçlanmıştır. Hidroelektrik santrallar ve su 
arıtma tesisleri işletme sorumlularının 
midyeyi, tanımaları; zamanında önlem al-
maları ve kayıpların önlenmesi açısından 
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca doğal göller 
ya da baraj göllerindeki su ürünleri üretim 
çalışmaları sırasında, Su Ürünleri Üretim Ko-
operatifleri ve diğer kuruluşlarca gözlemler 
yapılarak, sorunların saptanması ve 
midyenin henüz bulunmadığı kaynaklara 
ulaşmasını önleyecek önlemlerin alınması 
gerekmektedir. 

Su kaynakları ve ilgili tesislerde sap-
tanan midyelerden alınacak örnekler, DSi 
Genel Müdürlüğü işi. ve Bak.Dai.Bşk.'na gön-
derildiği takdirde, tanıları yapılarak ilgililere 
bilgi verilecektir. 

2. SlNlFLANDlRMADAKi YERi 

Zebra midye (Dreissena polymor-
pha): Hayvanlar Evreni (Animalia)'nin, Yu-
muşakçalar Dalı (Mollusca)'nın Dreis-
senidae familyasının Dreissena cinsinde 
bulunan bir canlı dır. 

3.YAYILIŞ ALANLARI 

Zebra midyenin (Şekil 1-2) vatanının 
Hazar Denizi ve Karadeniz olduğu, 18. yüzyı-

(3) " Kovada ll. Hidroelektrik Santralında Mi d ye Sorunu ve Su Meralarının Midye Üremesinden ve Korozyondan 
Korunması lle liglll Olarak Yapılan Elektroşimik Tecrübelerin Neticeleri". DSI lşı. ve Bak.Dai.Bşk.hğı, Ziraat 
Fen Heyeti Müdürlüğü, Ankara. 

(4) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji işleri Genel Müdürlüğü'nün 21 Şubat 2001 tarih ve 
B.15.0.E.G.M.0.03.01/680-1A-915 sayşıh yazısı ve ek bilgi notu. 
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lın sonlarında tatlı sulara girerek uyum 
sağladığı kaydedilmektedir. Midyenin doğal 
olarak bulunduğu alanlar Balkanlar, Polonya 
ve Rusya'dır. Bu türün Hazar Denizi ve Ural 
Irmağ ındaki toplulukları ilk kez 1769 yılında 
Pallas tarafından tanılanmıştır. Türkiye'deki 
tatlı su göllerinin çoğunda da bulunmaktadır. 
(Demirsoy, 1998). 

Zebra midye, 18. Yüzyılın sonları ile 19. 
Yüzyılın başlarında, çok geniş alanlarda inşa 
edilen kanal ağı aracılığı ile yerli olarak bu-
lunduğu alanlardan, Avrupa'nın bütün büyük 
boşaltma kanallarına yayılmıştır. ingiltere'de 
ilk kez 1824'te görülmüş ve bugün tüm ülke-
ye yayılmıştır. Daha sonraki yıllarda yayılma 
alanı Danimarka, isveç, Finlandiya ve irianda 
ile tüm batı Avrupa'yı kapsayacak biçimde 
genişlemiştir. 

Zebra midyeye Kuzey Amerika'da ilk 
kez 1988 yılında rastlanmıştır. Midyenin bu 
bölgeye 1986'da girdiği kabul edilmektedir. 
Büyük toplulukları ise ilk kez Kanada'da 
Huron ve Erie Göllerini birbirine bağlayan 
küçük bir su kütlesi olan St. Clair Gölünde 
saptanmıştır. 1990. yılında Büyük Göllerin 
(Great Lakes) (Superior, Michigan, Huron, 
Erie ve Ontario Göller!) tümünde bulun-
muştur. Bunu izleyen yıllarda bu göllerin 
dışına çıkarak lllinois ve Hudson lrmaklarına 
ulaşmıştır. lllinois ırmağı midyenin 1,2 mil-
yon mil karelik Missisippi ırmağı havzasına 
yayılışı için, giriş yeridir. 1992'de Arkansas, 
Cumberland, Hudson, lllinois, Missisippi, 
Ohio ve Tennessee ırmaklarında Zebra 
midye toplulukları saptanmıştır. 1994 yılında 
Alabama, Arkansas, lllinois, lndiana, lowa, 
Kentucky, Louisiana, Michigan, Minesota, 
Missisippi, Missouri, New York, Ohio, Okla-
homa, Pennsylvania, Tennessee, Vermont, 
West Virginia ve Wisconsin eyaletlerinin 
sınırlarında ya da sınırlarda bulunan su 
kütlelerinde Zebra Midye bulunduğu 

kaydedilmiştir. Daha yakın dönemde ise 
Connecticut eyaletine de bulaşmıştır. 

DSI TEKNIK BÜLTENi 2001 SAYı97 

4. YAş_AYIŞI 

Zebra midyenin yaşam çemberi Şekil 
3'te veri lmiştir. Dişiler genellikle 2 yaşında 

üremeye başlar. Suya bırakılan yumurtalar, 
su içinde erkek eşey hücreleri ile döllenir. Yu-
murtlama ve döllenme, su sıcakl ık larına 

bağlı olarak ilkbahar ve yazın g~rçekleşir. Yu-
murtlama için en uygun sıcaklıklar 14-
160C'dir. Dişi bir defada 40 000 adet yumurta 
yumurtlayabilir ve bir yumurtlama mevsi-
minde bırakılan yumurta sayisı 1 milyona 
ulaşabilir. Tüm yıl boyunca ılık olan sular-
da yumurtlama dönemi daha uzun olabilir. 
Yumurtaların kuluçka süresi 3-5 gündür. Yu-
murtadan çıkan kurtçuk ya da larvalar 
(veligers) (trochophore, stralght-hinged, 
umbonal ve pediveliger larva dönemleri) 1 
aya kadar uzayan sürelerle suda özgürce 
yüzer. Bu dönem planktonlk dönem (plank-
tonic stage) olarak ta adlandırılır. Kurtçuk ya 
da larvalar yumurtadan yeni çıktıklarında 80-
100 mikron boyutundadır. Larvalar için en uy-
gun gelişme sıcaklıkları 20-22 °C'dir. Lar-
vaların yayılışları genellikle akıntılar 

aracılığıyla edilgen (passlve) olarak gerçek-
leşir. Bu süre sonunda larvalar, ayakları 
aracılığıyla tabanda sürünerek yerleşe
bileceği bir yer arar. Bu sırada boyutları 231-
462 mikrona ulaşmıştır. Larvanın tabana yer-
leşmesinden sonra genç midye dönemi (ju-
venile) ya da yerleşik genç dönem (settled 
juvenile stage) başlar. Larvalar tutunma yer-
lerine ya da tabana, vücutlarında ayaklarının 
yakınında bulunan, saçak şeklinde ve güçlü 
iplikçiklerden oluşan tutunma organı 

(byssus) (Şekil 2) ile bağlanır. G-enç midye-
ler tutunmak için sert ya da kayalık yüzeyler 
ile yaşadıkları sularda bulunan yerli midyeler 
ve kendi türlerinin erginlerini yeğlemekle bir-
likte, bitki örtüsü üzerine de yerleşebilmekte
dir. Uygun tutunma yerlerinin bulunuşu 

midyenin yayılış ve bolluğunu etkileyen 
önemli bir etkendir. Yaşama yerlerindeki su 
hızı da larvaların tutunmalarını etkiler. Ergin 
döneme doğru midyelerin su hızlarının 2 
mis'nin üzerinde olduğu sularda tutunmaları 
güçleşir. Zebra midye hem su alma borucuk-
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ları (inhalant siphon) ve hem de su verme 
borucukları (exhalant siphon) bulunan ve 
suyu sü-zerek beslenen (filler feeders) 
canlılardır. Bu canlı, günde 1 litre suyu süz-
erek içindeki alglerle beslenebilir. 

Zebra midye adını, kabukları üzerinde 
bulunan kuşaklı desenden almıştır (Şekil 1 ). 
Ancak kabuk üzerindeki bu desen büyük 
ölçüde değişmekte, bu kuşak ya da şeritler 
bazan bulunmamakta, bazı kabuklarda ise 
çok açık ya da koyu şeritler bulunmaktadır. 
Atatürk Barajı hidroelektrik santralı soğutma 
biriminde saptanan midyelerde, açı k renkli 
şeritler bulunmaktadır. Sapanca Gölünden 
alınan örneklerde ise şeritler belirgin ve koyu 
renklidir. Zebra midye bir yaşında iken boyut-
ları 5-1 O mm olup, 5 yıl kadar yaşamakta ve 
en çok 50 mm boya ulaşabilmektedir. Tatlı su-
larda 2-7 m arasındaki derinliklerde bulun-
maktadır. Zebra midye tatlı su caniısı olmakla 
birlikte, tuzlulukları % O, 1-0,2'ye kadar olan 
acı sularda da yaşayabilmektedir. Bu 
canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için 
kalsiyum önemli bir besin maddesidir ve en 
uygun yoğunlukları 25-125 ppm arası nda 
değişmektedir. Midyenin yaşamını 
sürdürmesinde önemli olan diğer çevresel 
etkenler su sıcaklığı, pH, çözünmüş oksi-
jen ve tuzluluk'tur. En uygun su sıcaklıkları 
17-25 °C'dir ve 31 oc'nin üzerindeki 
sıcaklıklar genellikle öldürücüdür. Zebra 
midye pH'ı 7,4'ten az ve 8,5'ten fazla olan su-
larda ender olarak bulunmaktadır. iyi 
havalan an ve oksijen yoğunluğu 8-1 O ppm 
olan sular, canlının gelişimi için uygundur. 

Zebra midye insanlar tarafından besin 
maddesi olarak tüketilmemektedir. 

S.YAYILMA YOLLARI 

Zebra midyenin Kuzey Amerika'da 
Büyük Göller'de varlığı, gemilerin slntlne 
(ballast) sularının göllere boşaltılmasıyla 
ilişkili görülmektedir. Midyenin bütün Büyük 
Göller ve ana ırmak ağına hızla yayılması ise 
ulaşımda kullanılan teknelere tutunma 
niteliğinden kaynaklanmaktadır. Bu alanla 
ilişkili sulardaki hızlı yayılımı, tekne ulaşımı 
sırasında teknelerdeki midyelerin kazınması 
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ya da doğal olarak dökülmesine bağlanmak
tadır. Midyenin yayılış alanının genişle
mesinde, karadan yayılfT!.a olasılığının 
katkısı da söz konusudur. üzeilikle Büyük 
Göller bölgesinde bulunan çok sayıda küçük 
göl, su yolları ile bağlantılı olmamakla birlik-
te, bulaşmış sulardan çekicilerle getirilen 
tekneler aracılığıyla, midyeler tarafından bu-
laştırılmaktadır. Tarımsal inceleme istasyon-
larında yapılan incelemelerde, çekicilerle 
taşınan teknelerde, tekneyüzeyine tutunmuş 
ya da motor bölümlerinde Zebra midye bulu-
nan en az 8 teknenin Kaliforniya' ya girdiği 
saptanmıştır. Zebra midye serin ve nemli 
koşullarda, su dışında da günlerce canlı 
kalabilmektedir. 

6. ÇEVRESEL ETKiLERI 

Zebra midye, hidroelektrik, termik ve 
atom·enerjisi santrallarına, içme ve kullanma 
suyu arıtım ve dağıtım tesisleri ve endüstri 
tesislerine su sağlayan borularda küme ya 
da topluluklar oluşturarak,canlılardan kay-
naklanan kirlenme (biofouling) ve zarar-
Iara neden olmaktadır. Midyelerin küme-
landikleri borularda akış sınırlanmakta, 
bunun sonucunda da ısı değiştirieller (heat 
exchangers), yoğunlaştıncılar (con-
densers), yangın söndürme araçları, hava 
değiştirme ve soğutma sistemlerine alınan 
su azalmaktadır. Michigan'daki bir güç 
santralında Zebra midye yoğunluğu 700 000 
adet/m2'ye kadar yükselmiş ve su arıtım 
tesislerindeki boruların iç çapları 2/3 
oranında azalmıştır. Midyenin sulama ile çift-
lik ve golf alanlarındaki su kaynakları üze-
rindeki etkileri konusunda yeterli bilgi bulun-
mamakla birlikte, buraları bulaştırmaları da 
söz konusudur. 

Ulaşım ve rekreasyon amaçlı tekne 
gezileri de, teknelere yapışan midyelerden 
kaynaklanan sürtünme artışı nedeni ile, 
olumsuz yönde etkilenebilir. Küçük midyeler 
motorların soğutma sistemlerine girerek aşırı 
ısınma ve zarara neden olabilir. Ulaşımla ilgili 
şamandıralara yapışan midyelerin ağırlığı 
yüzünden, şamandıralar suya gömülebilir. 
Uzun süre su içinde bırakılan balık aviama 
takımları kirlenip bozulabilir. Midyelerin birik-
tiği iskele kazıklarında bozulma ve çürüme 
artar. Midyelerin sürekli olarak tutunduğu çe-
lik ve beton yapılarda, aşınma sonucu 
yapısal bozukluklar oluşabil ir. 
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Şekll1- Zebra Midye Ergin! (Sea Grant'tan alınmıştır) 

Şekil 2- Zebra Midye Erglni ve Tutunma Organları (lreland Marine Institute'den alınmıştır) 
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Zebra midyenin Kuzey Amerika'da ne-
den olduğu çevresel etkilerin çoğu henüz 
bilinmemektedir. Ancak Avrupa'da midyenin, 
doğal olarak bulunan ırmak Midyeleri 
(Unionoidea)'nin beslenme, büyüme, 
hareket, solunum ve üremaleri üzerinde 
önemli zarariara neden olduğu bilinmektedir. 
Büyük Göller'de çalışan araştırıcılar da, Zeb-
ra midyenin ırmak midyeleri üzerinde Avru-
pa'da görülen olumsuz etkilerden bazılarını 
gözlemlemişlerdir. Bu çalışmalardan birinde, 
Zebra midyenin en yüksek yoğunluklarda bu-
lunduğu St. Clair Gölü ile Erie Gölünün batı 
kesiminde, yerel ırmak midyelerinin (union-
ids) sayılarının çok şiddetli biçimde düştüğü 
saptanmıştır. Bu farklılıklar Zebra midyenin 
topluluklar oluşturmasından sadece 2 yıl 
sonra görülmüştür. Diğer çalışmalarda da 
Zebra midye canlı kütlesi ile ırmak midyeleri 
yoğunlukları arasında ters yönde ilişki sap-
tanmıştır. Büyük Göller bölgesindeki 
araştırıcılar ırmak midyelerinin ölüm oran-
larını önceden belirlemek amacıyla, zebra 
midyenin yoğunlukianna dayalı modeller kul-
lanmışlardır. Araştırmalar Zebra midyenin 
yaşamak için tutunma yeri olarak ölü ırmak 
midyeleri ve kayalar yerine, canlı ırmak 
midyelerini tercih ettiklerini göstermiştir. Bazı 
ırmak midyelerinin kabukları üzerine, 1 O 000 
adetten fazla Zebra midye tutunduğu sap-
tanmıştır. Tutunan bu midyelerin ağırlıkları, 
ırmak midyesinin ağırlığının 3 ya da 4 katıdır. 
Zebra midyenin St.Ciair Gölündeki topluluk-
larının artmayı sürdürmesi durumunda, yerel 
ırmak midyeleri yaşamlarını sürdüremeye-
bilir. Missisisippi ırmağının üst havzasında 
bulunan St. Croix ırmağına Zebra midyenin 
girişinin önlenebilmesi için, ırmak Ulusal 
Park Servisi tarafından çok sıkı bir biçimde 
korunmaktadır. Bu ırmak vahşi ve güzel 
manzaralı ve Düğme midyesinin (Quadrula 
frugosa) (Familya: Unionidae) yaşayan 
toplulukların ın bulunduğu tek yer olduğu için 
Eyaletçe koruma altına alınmıştır. Zebra 
midye bu ırmağa ulaşt ı ğı takdirde, Düğme 
midyesini yok edebilir, Yok olma tehlikesi ile 
karşı karşıya bulunan bu midyenin korun-
ması için diğer seçenekler olarak, bu midye 
Zebra midyenin bulunmadığı sulara ya da 
kalıcı barınaklara götürülmektedir. 

Dreissena cinsinde bulunan, dış 
kökenli ve saldırgan diğer bir tür olan Dreis-
sena bugensis'in de, Zebra rı:ıidye ile aynı 
zamanda Kuzey Amerika'ya girdiği sanı lmak-
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tadır. Bu tür Zebra midyeye çok benzemekle 
birlikte tutunma yeri olarak ırmak midyelerini 
tercih etmediğinden, bu midyeler üzerinde 
olumsuz etki yapmayacağı umulmaktadır. 

Yapılan ilk çalışmalara göre, Zebra 
Midyenin Büyük Göller'deki balık toplulukları 
üzerindeki etkisi sınırlıdır. Ancak midyenin 
balıklar üzerindeki bazı etkilerinin ortaya 
çıkması için daha fazla zamana gereksinim 
olabilir ve bu etkilerin görülmesi için henüz 
çok erkendir. Bununla birlikte Erie Gölü su-
larında çok çarpıcı değişiklikler ortaya çıkmış 
ve suların berraklığı Zebra midyenin gölde 
bulunmadığı döneme göre, 4-5 kat artarak 
çok büyük ö lçüde iyileşmiştir. Su say-
damlığındaki bu artış, daha fazla ı şığın, daha 
derinlere ulaşmasına ve sucul bitkilerin art-
masına neden olabilir. Son on yıllık dönemler 
boyunca, özellikle kirlenme sonucu gölde 
koşullar değişmiş olduğundan, sucul bitki tür-
lerinin bazılarının toplulukl arı görülmemekle-
dir. Sucul bitki örtüsünün yeniden oluşması, 
bazı balık türleri için koruyucu örtü ve üreme 
yeri sağlayarak bu türlerin artmasına olabilir. 

Zebra midye, su kuş ları, balıklar ve ya-
ban yaşamın diğer türleri ve bazan da insan-
larda hastalıklara neden olan parazitlerin 
taşıyıcısıdır. 

7. ŞAVAŞIM YÖNTEMLERi 

Zebra midye savaşımında uygulanmak 
üzere çok sayıda savaşım yöntemi 
araştırılmıştır. Bu yöntemler aşağıda veril-
miştir. Yöntemlerin bazıları, koşullara da 
bağlı olarak daha iyi sonuçlar vermektedir. 

-Yumuşakca Öldürücü (molluskicides) 
kimyasal madde uygulamaları: Klor, klor 
dioksit; ozon; potasyum permanganat; 
potas [potash], 

-El ile Uzaklaştırma: Basınçlı su ile yıka
ma; el ile toplama (bu yöntemler Atatürk 
Barajında halen uygulanmaktadır), 

-Su boşaltma/Kurutma: Dondurma, 
ısıtılmış hava uygulama, 

-Isı kullanma: 32 oc'den yüksek 
sıcaklıkta buhar ya da su kullanma, 

-Ses titreşimleri uygulama, 



-Süzgeç ve perdeler kullanma, 
-Boyama: Zehirli (bakır ve çinko 

bileşimli boyalar) ve zehirli olmayan (silikon 
tabanlı boyalar) boyaların uygulanması, 

-Zehirli Boruların Kullanılması: Bakır, 
pirinç ve galvanizli boruların kullanılması, 

-C02 kullanılması, 
-Morötesi ışınların uygulanması, 
-Aşırı derecede düşük frekanslı (ELF) 

elektromagnetizm (EM) uygulamaları, 
-Oksijensiz bırakma (anoxia) ya da 

aşırı oksijene maruz bırakma (hypoxia), 
-Yıkama, 
-Yaşamsal (biyolojik) savaşım (avcı hay-
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